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1000 świątecznych
paczek dla seniorów
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Obostrzenia zmieniły nasze
plany związane z przeżywaniem
naszej dorocznej wielkiej Wigilii. W
tym roku nie mieliśmy możliwości
zasiąść do wspólnej kolacji w gronie wielkiej rodziny AS’a. Ale mimo
wszystko postanowiliśmy, że świąteczny nastrój nas nie opuści. I przeżyjemy ten dzień i związany z nim
czas troszkę inaczej, ale niezmiennie pięknie. Dając wyraz naszej serdeczności i wspólnej pamięci o sobie. A dla naszych seniorów z okazji
świąt przygotowaliśmy 1000 świątecznych paczek.

Wigilia AS’a. Inaczej, ale razem

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS jest organizacją pozarządową. Utrzymującą się w całości z własnych projektów ekonomicznych jak:
Gary Babci Krysi, Salonik Babci Krysi, Skrzat Helpik, Zawieszony Obiad, z których cały przychód przekazywany jest na cele statutowe stowarzyszenia.

Bliskość, choć przez
chwilę, jest wyrazem
naszej pamięci i
dobrych życzeń na czas
świąt dla naszych
seniorów
dla seniorów, będących członkami Stowarzyszenia AS w Mławie i Płocku.
Spodziewaliśmy się, że w tym roku
Wigilia będzie inna. Ale chcieliśmy w
możliwie najpiękniejszy sposób zaakcentować ten wyjątkowy dzień i podzielić się z naszymi seniorami świą-

Nasze Stowarzyszenie w gronie
laureatów konkursu Ekonomii
Społecznej im. Jacka Kuronia na
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku! Rada Konkursu przyznała nam także Nagrodę Specjalną. To honorowe wyróżnienie
za wpływ społeczny, łączenie ludzi
i zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki.
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Spiżarnia pełna mocy!

D

oroczne spotkania świąteczne
w działalności Stowarzyszenia
na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS to zawsze wyjątkowy czas. W tym roku jednak bez
wspólnej kolacji w wielkiej, stowarzyszeniowej rodzinie, tak jak to bywało
we wcześniejszych latach. Wtedy gdy
zasiadaliśmy do stołów w gronie prawie tysiąca osób, razem śpiewaliśmy
kolędy. Ale radzimy sobie. Aby nie zabrakło w tym wyjątkowym czasie
pięknych gestów i wyrazów naszej
wzajemnej pamięci o sobie, postanowiliśmy, że będzie on wyjątkowy dla
naszych seniorów i dla nas. Dlatego
jak co roku zorganizowaliśmy naszą
wielką akcję pomocową, pozwalającą
nam przygotować prawie 1000 paczek

Mamy to! Kolejna
nagroda dla AS-a!

Ruszamy ze Spiżarnią Babci Krysi.
To kolejny nasz projekt, który na
pewno wam się spodoba. Niebawem
zostanie otwarty lokal w płockiej galerii handlowej „Wisła”, w którym będziecie mogli na miejscu spróbować
naszych wyjątkowych specjałów.
Obecnie są one dostępne w sprzedaży internetowej na www.spizarniababcikrysi.pl
44

galeria
zdjęć
tecznym przesłaniem. Nie udało nam
się jak zawsze przeżyć tego święta razem, ale mimo trudnej sytuacji nie
chcieliśmy nikogo z naszych seniorów
pozostawić w tym czasie bez świątecznego zapewnienia o wzajemnej
pamięci. A tymbardziej osób samotnych, będących w naszym Stowarzyszeniu z poczuciem opuszczenia.
Ze względu na bezpieczeństwo nas
wszystkich, wyraziliśmy świąteczne
życzenia i pomoc w innej formie. Stowarzyszenie przygotowało świąteczne
paczki dla seniorów. A w roli Św. Mikołaja wystąpili pracownicy Stowarzyszenia i wolontariusze. Seniorzy,

którzy nie mogli sami dotrzeć do nas,
otrzymali je od naszych wolontariuszy
prosto do domu. Oczywiście wszystko
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
chroniącymi seniorów i wolontariuszy.
Chcieliśmy by piękno i radość tych
świąt, nasza wspólna pamięć o sobie
były widoczne. By seniorzy wiedzieli,
że jesteśmy, pamiętamy.
I udało się. Seniorom przekazaliśmy
prawie 1000 świątecznych paczek. A
w nich wigilijne potrawy, opłatek,
sianko na świąteczny stół i moc
dobrych życzeń na czas świąt i cały
przyszły rok. Udało nam się tak zorganizować i przygotować wszystko,

Akcja-refundacja!

aby wnieść wigilijny nastrój do domów i serc naszych podopiecznych.
Aby nie zabrakło wyrazów naszej pamięci, serdeczności. 3

Zawsze wspieramy naszych członków w potrzebie. Po raz kolejny
mogli oni skorzystać z naszej pomocy. Tym razem potrzebne były
fundusze na leki dla seniorów. Rozpatrzyliśmy złożone podania. Kto
może skorzystać z tej pomocy, jakie
warunki trzeba spełnić i kiedy rusza
kolejna akcja-refundacja?
45

4W ramach świątecznej akcji, w
dniach 22 – 23 grudnia, seniorom
w Mławie i Płocku przekazaliśmy
prawie 1000 paczek z domowym,
smacznym jedzeniem na wigilijną
kolację i świąteczne śniadanie. A
do tego opłatek, sianko, prezent w
formie kalendarza, życzenia od Stowarzyszenia.3

W naszej działalności każdy dzień
jest ważny i wyjątkowy. W sposób
szczególny akcentujemy jednak ten,
w którym przypada święto naszego
patrona św. Franciszka z Asyżu. Stąd
20 listopada członkowie Stowarzyszenia AS w restauracji mogą zjeść
obiad za symboliczną złotówkę. Dlaczego i czy są chętni?
4 10

Wspierajmy się!

Dzień Patrona

2
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Chcemy być z wami każdego dnia!
Powstały trzy fantastyczne kalendarze na nowy, lepszy 2022 rok!

Bardzo was lubimy za to, że z
nami jesteście, że nas wspieracie, że
razem możemy zmieniać świat na
lepsze. Dlatego postanowiliśmy, że
będziemy z wami każdego dnia, nowego – mamy nadzieję, że lepszego
niż poprzednie lata – 2022 roku.
Jak? W bardzo prosty sposób. Specjalnie dla was stworzyliśmy trzy
ścienne kalendarze. Cudowny gadżet do każdego wnętrza, a do tego
jeden z najbardziej rozchwytywanych i poszukiwanych.

M

amy nadzieję, że zapełnimy
nimi wiele domów, biur,
kuchni seniorów, pokojów
naszych sympatyków, fanów naszej
kuchni, jak i skrzatów Helpików, no i
oczywiście członków naszego stowarzyszenia, działającego na rzecz ak-

tywności seniorów. Każdy na pewno
znajdzie coś dla siebie. Nasi cudowni
graficy przygotowali trzy wersje kalendarzy. Jeden jest poświęcony stowarzyszeniu Aktywny Senior, drugi –
naszym lokalom - Garom Babci Krysi,
trzeci fantastyczny kalendarz to kolejny produkt marki skrzat Helpik.
Tak, zgadliście? Będą w nim skrzaty,
ale nie tylko! Umieściliśmy w nim
również wasze zdjęcia z Helpikami,
które wybraliście sobie z naszej
oferty. Przesyłaliście do nas fotografie
z nowymi towarzyszami życia, których zadaniem jest przynosić wam
szczęście. Moc uśmiechów, które widać na zdjęciach przekonuje nas, że
skrzaty spełniają swoje zadanie znakomicie. Zresztą przekonacie się o
tym sami, gdy tylko zobaczycie nasz
helpikowy kalendarz. Każdy z nich

wysyłamy w dedykowanej kopercie
z oznaczeniem Skrzata Helpika. A
można je zamawiać na naszej stronie
www.sklepas.org. Mamy nadzieję, że
ten owoc pracy naszych grafików, będzie nie tylko wspaniałym narzędziem przydatnym w codziennym życiu, ale również barwną dekoracją
domów i mieszkań.
Podobnie zresztą jak i dwa pozostałe kalendarze. Kalendarz Garów
Babci Krysi rozdajemy na potęgę na
naszej facebookowej stronie restauracji. Rozchodzą się jak ciepłe…
pączki, które babcia Krysia piecze, byście mieli pyszną przekąskę do sobotniej kawy. Aby go zdobyć, wystarczy
być aktywnym w konkursach. Napisać np. komentarz pod facebookowym postem. Dzięki tym wpisom
wiemy, że nie tylko chcecie zdobyć
ten gadżet, ale też doskonale znacie
naszą kuchnię. Dziękujemy wam bardzo za te wszystkie wyrazy sympatii.
Trzeci kalendarz pokazuje wszystko
to, co się dzieje w naszym stowarzyszeniu, a przede wszystkim naszych
wspaniałych seniorów, którzy uczestniczą w zajęciach, spotkaniach i po
prostu działają z nami. Mamy wielką
MOC kochani! A na koniec życzymy
wam wszystkiego najlepszego w nowym, lepszym niż wszystkie dotychczas 2022 roku. Niech będzie on też
zdrowszy i spokojniejszy! 3
Co słychać u naszej ambasadorki?
Jak to każdy w grudniu, żyje przygotowaniami do świąt i nowego
roku. Na potęgę lepi pierogi na Wigilię według przepisów Babci Krysi.
Ponoć najlepsze będą te najbardziej
tradycyjne i polskie, czyli z kapustą
i grzybami. A to wszystko w przerwach między próbami do kolejnych przedstawień w płockim Teatrze Dramatycznym.

Kto szuka ten znajdzie!
Jest miejsce, w którym wszystko znajdziesz

W

szystko podane idealnie
jak na tacy, jak na talerzu,
czyli jak w Garach Babci
Krysi. Taka jest właśnie nasza strona
internetowa, kryjąca się pod adresem
www.odbabcikrysi.pl. Zaglądajcie
tam jeśli szukacie naszych pysznych
posiłków, cateringów, sal, wyjątkowych produktów, czy nawet pracy.
Na tej stronie mamy wszystko, co
jest związane z działalnością gastronomiczną prowadzoną przez nasze
Stowarzyszenie na rzecz aktywności
seniorów AS. A to bardzo rozległy temat, bo doskonale nas znacie z lokali
Gary Babci Krysi w Płocku i Mławie,
a rusza również w galerii Wisła Spiżarnia Babci Krysi, w której będziecie
mogli nie tylko dobrze zjeść ale też
zakupić takie specjały, jak cytryny z
imbirem w syropie, konfitury, sosy
do mięs, musztardy. Jak bliżej poznacie, na pewno pokochacie, podobnie

jak posiłki w restauracjach Babci
Krysi. Bo wszystko co dobre, zaczyna
się w naszych kuchniach. Tu kucharze wraz z zespołami przygotowują
codziennie setki domowych posiłków. Posiłków, które mają podwójną
MOC. Moc smaku i pomagania. Bo
cały dochód ze sprzedaży przeznaczamy na pomaganie seniorom. Taka
to jest siła dobrego gotowania. U nas
gotowanie oznacza pomaganie.
Tego również dowiecie się naszej
strony www.odbabcikrysi.pl. Podajemy więc tutaj menu, z którego od
razu online możecie zamawiać dania. Znajdziecie też informacje o
cateringu, zdjęcia naszych sal przystrojonych pod konkretne uroczystości, propozycje podania posiłków,
a do tego wszystkie telefony i kontakty do nas. Na stronie pojawiają
się również wszystkie nasze nowości. Zapraszamy! 3

Nasza ambasadorka świetnie gra i gotuje

Grażyna Zielińska w akcji

T

eraz już wszyscy wiecie o
kogo chodzi. Oczywiście, o
aktorkę Grażynę Zielińską,
którą wszyscy doskonale kojarzą
nie tylko z desek płockiego teatru,
ale też wielu telewizyjnych seriali
tj. „Ranczo”, „Na dobre i na złe” czy
z „Na Wspólnej”. Nasza ambasadorka zagrała też w wielu filmach.
Nie zatrzymuje się ani na chwilę. W
tym roku zobaczyć ją mogliśmy w
kolejnych dwóch produkcjach. Zagrała panią Różę w filmie pt. „Miłość
do kwadratu” oraz handlarkę Leokadię w „Zupie nic”.
A wiecie, że pani Grażynka występuje również w naszych produkcjach. Tak, tak. Możecie ją zobaczyć
w akcji w filmikach, które prezentujemy na Facebooku, Instagramie,
Tic Tocu. Krząta się i w Garach Babci
Krysi, jak i w Saloniku na płockiej
starówce, podpowiadając widzom,
jak prawidłowo kroić warzywa, czy
jak przystroić stół na przyjście gości. Więcej wam nic nie zdradzimy.
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”
Siedziba główna: ul. Chrobrego 7 (II
piętro Handlowiec), 06-500 Mława;
czynne poniedziałek – piątek w godz.
9:00 – 18:00, tel. 791 187 238;
kontakt@aktywnysenior.org.pl;
strona www.aktywnysenior.org.pl
Filia Płock:
Centrum Aktywności Seniora,
ul. Otolińska 6, 09-400 Płock;
tel. 792 187 228; Sekretariat czynny
czynny poniedziałek – piątek w godz.
8.00-16.00; świetlica seniora czynna
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-

18.00; plock@aktywnysenior.org.pl;
strona www.facebook.com/CentrumASPlock
Dział prasowy
Teresa Radwańska- Justyńska
rzecznik prasowy
tel. 791 187 262
media@aktywnysenior.org
Dział statutowy
Tel. 791 187 282
dzialamy@aktywnysenior.org.pl
Wysyłanie wniosków i zapytań:
kontakt@fundacjaas.org,
kontakt@aktywnysenior.org.pl
listownie na adres: Stowarzyszenie

na Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów „AS” ul. Chrobrego 7
06-500 Mława
LOKALE
Gary Babci Krysi Płock
ul. Obrońców Płocka 1920/20 09400 Płock; czynne codziennie w godz.
11:00 - 22:00 (dowozy do 21:00) zamówienia tel. 792 187 233
imprezy/catering tel. 791 187 234
garyplock@grupaas.org.pl
Strona internetowa i zamówienia:
www.odbabcikrysi.pl
Gary Babci Krysi Mława

4 Grażynę Zielińską możecie spotkać również w naszych lokalach

Musicie sami ją zobaczyć, a przy
okazji dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, które na pewno wykorzystacie na co dzień w swoich
kuchennych działaniach. Powiemy

tylko tyle, że z naszą ambasadorką
wszystko wam się idealnie upiecze!
Bo pani Grażynka to po prostu wulkan pozytywnej energii i skarbnica
cennych rad dla każdego. 3

ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława
Czynne codziennie w godz. 11:00 22:00 (dowozy do 21:00)
zamówienia tel. 791 187 233
imprezy/catering tel. 792 187 235
garymlawa@grupaas.org.pl
Strona internetowa i zamówienia:
www.odbabcikrysi.pl
Płocki Salonik Babci Krysi
ul. Stary Rynek 27 09-402 Płock
Czynne codziennie w godz. 11:00 22:00; rezeracje tel. 791 187 236
imprezy/catering tel. 792 187 237
salonikplock@grupaas.org.pl
Strona: www.odbabcikrysi.pl

www.facebook.com/plockisalonik
Spiżarnia Babci Krysi
ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock,
Galeria Handlowa Wisła
Tel. 792 187 243; płock@spizarniababcikrysi.pl;www.odbabcikrysi.pl
Skrzat Helpik
Centrum Aktywnego Seniora, ul.
Chrobrego 7 (II Piętro Handlowiec),
06-500 Mława
Tel. 791 187 238
skrzathelpik@aktywnysenior.org.pl
www.skrzathelpik.org.pl
Zawieszony obiad
www.zawieszonyobiad.org.pl
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Tak działamy, tak pomagamy

W CAS-ie zawsze dzieje się coś ciekawego

Często słyszymy pytanie o to, jak
zorganizowana jest nasza działalność. Jak wygląda struktura Stowarzyszenia? Poniżej w pigułce przedstawiamy kim jesteśmy, co robimy,
jak pomagamy seniorom.

Zawsze jesteśmy otwarci na nowości, ciekawe inicjatywy oraz
pełną integrację. To daje nam
wiele satysfakcji, jak również możliwości na rozwój i poznanie fascynujących ludzi. Nie stawiamy
przy tym żadnej granicy wieku.
Oto i dowód. W naszym Centrum
Aktywności Seniora w Płocku gościliśmy zaledwie 13-letniego wirtuoza Maćka Domagałę. Młody
pianista zgrał dla seniorów najpiękniejsze utwory Fryderyka
Chopina, wprowadzając zebranych w cudowny nastrój i zachwyt.

towarzyszenie na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów powstało 18 grudnia,
2015 roku w Mławie, aby pomagać
osobom starszym, jednoczyć seniorów, zwiększać ich aktywność w lokalnych środowiskach.
Od początku działalność połączona
była z prowadzeniem restauracji
„Gary Babci Krysi” pozwalającej nam
przygotowywać dla najmniej zamożnych seniorów, członków AS’a obiady
z 50 % rabatem. Cztery lata później,
30 marca 2019 roku, powstała filia
Stowarzyszenia w Płocku wraz z restauracją „Gary Babci Krysi”. Z myślą
o seniorach i poszerzaniu możliwości
pomocy dla nich uruchomiliśmy 18
stycznia 2020 roku w Płocku naszą
kolejną restaurację pod marką „Salonik Babci Krysi”.

Dobra na wszystko i dla
każdego muzyka Chopina

O

kazją do tego koncertu było
zorganizowane w płockim
CAS-ie przez Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku im.
Janiny Czaplickiej w Płocku Forum
Seniorów.
Z wykładem na temat „Znaczenie
twórczości Fryderyka Chopina w
tworzeniu wspólnoty seniorów”
wystąpił ks. dr Andrzej Leleń. Z kolei o znaczeniu dla kultury polskiej

muzyki naszego wybitnego kompozytora i pianisty opowiedział zebranym Jarosław Domagała. Na koniec
mieliśmy okazję wysłuchać koncertu Maćka Domagały, 13-letniego
wirtuoza.
Do muzyki Fryderyka Chopina nikogo nie trzeba przekonywać. Ceniona jest na całym świecie. Wprowadza słuchaczy w cudowny nastrój.
Daje słuchaczom spokój i harmonię.
Seniorzy doskonale ją znają. Możliwość poznania bliżej postaci Chopina, jak również wysłuchanie koncertu z jego muzyką na żywo
spotkała się z zainteresowaniem.
Spotkanie odbyło się w ramach
zadania publicznego „Wspólnota seniorów wokół twórczości Fryderyka
Chopina”. Ta inicjatywa otrzymała
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.3
4 Na zdjęciu: W Centrum Aktywności Seniora chętnie integrujemy
środowisko seniorów z Płocka 3
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Działalność gospodarcza

Jest realizowana w prowadzonych
przez nas restauracjach pod marką
„Gary Babci Krysi” i „Salonik Babci
Krysi”. Obecnie prowadzimy trzy lo-

kale: jeden w Mławie i dwa w Płocku.
Dochód wypracowany w każdej z
nich jest w 100 % przeznaczany na
działalność statutową Stowarzyszenia AS i pomoc seniorom. Nasz najnowszy projekt pomocowy, z którego
dochód także w całości przeznaczany
jest na pomoc seniorom to „Spiżarnia
Babci Krysi”.
Restauracje „Gary Babci Krysi”. Tu
przez cały tydzień, członkowie AS
mają zapewnione dwudaniowe
obiady (danie dnia) z 50% zniżką w
cenie 9 zł. Wszystkie środki wypracowywane w restauracjach z naszej
działalności komercyjnej jak organizowanie imprez, sprzedaż pełnopłatnych dań dnia ( dotyczy osób, które
nie są członkami Stowarzyszenia), cateringów są przeznaczane na dofinansowanie obiadów dla seniorów,
pokrycie kosztów wynagrodzeń,
utrzymania lokali.
„Salonik Babci Krysi”, miejsce promujące rodzime, domowe smaki.
Miejsce, w którym działamy także dla
seniorów, bo tu także cały wypracowany z działalności zysk jest przeznaczany na działalność statutową –
wsparcie seniorów.
„Spiżarnia Babci Krysi”, dostępna
w sprzedaży on-line oraz w naszych
lokalach stacjonarnie. Realizujemy
tu misję ekonomii solidarnej. Bo do
tworzenia wszystkich produktów z

tej linii wykorzystujemy produkty od
rodzimych producentów, plantatorów. Produkty te są również wykorzystywane do przygotowywania dań
w naszych wszystkich restauracjach.
Ta część naszej działalności pozwala nam realizować bardzo ważny
cel Stowarzyszenia jakim jest pomoc
materialna seniorom. Wszystkie nasze lokale to miejsca spotkań dla naszych seniorów. I miejsca pozwalające
wypracowywać środki na wspieranie
naszych członków chociażby przy zakupie leków, opału, dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych.

Działalność statutowa

Ten obszar naszej działalności, to
szereg projektów realizowanych na
rzecz osób starszych w naszych Centrach Aktywności Seniorów w Mławie
i Płocku. Począwszy od prowadzenia
sekcji tematycznych, poradnictwa i
szkoleń, tworzenia grup wsparcia, organizowania wystaw, odczytów, akcji
prozdrowotnych.
Szwalnia AS, to kolejna z form działalności statutowej, gdzie powstaje
nasz wyjątkowy Skrzat Helpik. Szyte
przez seniorów skrzaty dystrybuujemy na cały świat. A wypracowane
środki przeznaczamy także na naszą
działalność pomocową dla członków
Stowarzyszenia AS. 3

DZIeJe SIĘ

Płocka Rada
Seniorów

4

Nowa kadencja

Naturalnie smaczne
Prezenty ze Spiżarni Babci Krysi
Mamy pomysł na niesamowity
prezent, który łączy elegancję z doskonałym smakiem. Takie eleganckie, pełne smaku, zdrowia podarunki możecie sprawić sobie i swoim
bliskim w Spiżarni Babci Krysi.

C

o to za miejsce? Otóż kolejne
stworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, aby pomagać potrzebującym seniorom. Bo wszystkie
znajdujące się domowe, naturalne produkty są po to, by dawać radość smakowania i pomagania. Tak jak i w przypadku naszych innych projektów, tak
i z tego dochód w całości będzie przeznaczany na pomoc seniorom.
Na czym polega nowy pomysł? Tu
kupicie pyszne, domowe, lekkie produkty, bez konserwantów. Przygotowane na bazie staropolskich receptur
konfitury, soki, dżemy, musztardy, ket-

chupy. Będą dostępne w naszym punkcie w Galerii Wisła (I piętro), a także
w sprzedaży online: www.spizarniababcikrysi.pl.
Wraz z przetworami i innymi produktami naszej Spiżarni będziecie
mogli nabyć wyjątkowe skrzaty "Spiżarenki". To fantastyczne połączenie
naszych Helpików szytych przez seniorów z Mławy, z przetworami, które
będą do Was wysyłane przez seniorów
z Płocka. Kupując taki zestaw macie
niepowtarzalny prezent, a dzięki temu
pomagacie. Polubcie profil na FB naszej Spiżarni i obserwujcie jak nasze
babcie będą dla Was przygotowywać
Wasze zamówione produkty.3
4 Na zdjęciu: Produkty ze Spiżarni
Babci Krysi to gwarancja naturalnego
smaku, powstającego na bazie staropolskich receptur. Prosimy, zeskanuj
kod QR i polub nasz profil. 3

W zacnym gronie laureatów
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów ponownie jest w gronie laureatów
konkursu eS im. Jacka Kuronia na
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. W tegorocznej, jubileuszowej – 10 edycji Konkursu eS
im. Jacka Kuronia znaleźliśmy się
w gronie 15 laureatów, czyli w gronie piętnastu najlepszych Przedsiębiorstw Społecznych w kraju.

Taka sytuacja… 40 lat minęło!

N

owa rada została powołana
na czteroletnią kadencję. Jej
przewodniczącym został
harcmistrz Andrzej Markowski, reprezentujący Chorągiew Mazowiecką
ZHP. Wiceprzewodniczącym jest Michał Jaros ze Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów
„Aktywny Senior”, które prowadzi
Centrum Aktywnego Seniora przy ul.
Otolińskiej. – Dziękuję za gotowość
do działania i współpracy przy projektach skierowanych do starszych
mieszkańców – mówił podczas posiedzenia nowej rady prezydent
Płocka Andrzej Nowakowski.
Skład Płockiej Rady Seniorów tworzą: Urszula Lewandowska ( Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Płocku im. Janiny Czaplickiej), Krystyna Iller (Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera w Płocku), Ewa Pietrzak

jak my na co dzień w cudowny sposób pokazują jak wygląda dobro.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych3

4 Na zdjęciu: Prezes Stowarzyszenia
AS Rafał Chmielewski

4 A komu? Rafałowi Chmielewskiemu, czyli prezesowi zarządu w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”.
Cały zespół z Płocka i Mławy w listopadzie śpiewał
mu gromko „Sto lat!”. Do chóru włączyli się również
seniorzy, działający w stowarzyszeniowym wolontariacie. A wszyscy razem życzymy mu wszystkiego
najlepszego, spełnienia marzeń, jak również niekończących się pokładów siły do dalszego rozwijania stowarzyszenia „AS”, dzięki któremu życie
wielu osób – i to nie tylko seniorów – staje się lepsze! Szefie, dziękujemy za to, że jesteś. Niech nigdy
nie gaśnie Twoja pasja. Tak trzymaj! 3

(Instytut Działań Obywatelskich), Agnieszka Magierska (Stowarzyszenie
Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja), bp Marek M. Karol Babi (Kościół
Starokatolicki Mariawitów w RP), Joanna Alberska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku), Katarzyna Królikowska (działaczka
społeczna, przedstawicielka seniorów), Mariusz Krysiak (Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”).
Prezydent przypomniał, że z tego
grona PRS wyszło wiele ciekawych
inicjatyw skierowanych do osób star-

szych. Projektem Rady było utworzenie Płockiej Karty Seniora, dzięki której osoby w wieku 65+ mają zniżki
na różne towary i usługi. Dziś to jeden
z pakietów oferowanych przez Płockartę, czyli Płocką Kartę Mieszkańca.
Także z tej inicjatywy miejsca przyjazne seniorom są specjalnie oznaczone. Członkowie Rady wyszli również z pomysłem zorganizowania
wydarzenia integrującego pokolenia
i umożliwiającego prezentację różnorodnych aktywności seniorów. „Płockie Targi Rodziny – Senior” stały się
imprezą cykliczną. – Mam nadzieje,
że nowa rada będzie równie aktywna
jak jej poprzednicy i wspólnie zrealizujemy wiele pomysłów – mówił prezydent Nowakowski.
Płocka Rada Seniora działa od
2012 roku i była jedną z pierwszych
w Polsce. Inicjatorem jej powstania
był prezydent miasta Andrzej Nowakowski. 3

4 Wiceprzewodniczącym Płockiej Rady Seniorów został Michał Jaros
(trzeci od lewej), wiceprezes Stowarzyszenia Aktywny Senior

Jesteśmy z naturą za pan brat
Zajrzyjcie do Spiżarni Babci Krysi

Miejsce wyjątkowo smaczne i naturalne. Taka właśnie jest Spiżarnia
Babci Krysi. Czyli nasz nowy projekt
kulinarny pełen domowych przetworów przygotowywanych na bazie staropolskich receptur.

Z

R

ada Konkursu przyznała dla
Stowarzyszenia Aktywny
Senior Nagrodę Specjalną.
To Honorowe wyróżnienie za
wpływ społeczny, łączenie ludzi i
zbudowanie silnej, rozpoznawalnej
marki. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie, bo dodajmy, że w pierwszym etapie Konkursu uczestniczyło aż 50 przedsiębiorstw
społecznych. Dziękujemy bardzo.
Cieszy nas, że codzienna praca całego naszego zespołu daje tyle
dobra i pozwala budować kolejny
kawałek lepszego życia dla osób
potrzebujących wsparcia i pomocy.
I oczywiście działamy dalej.
Gratulujemy wszystkich laureatom
i uczestnikom konkursu, którzy tak

Płocka Rada Seniorów rozpoczęła trzecią kadencję. W jej
skład powołano 10 przedstawicieli organizacji działających na
rzecz seniorów oraz społeczników
zaangażowanych w pracę na rzecz
środowiska senioralnego.
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nawcy dobrego, domowego
smaku już mogą cieszyć się takimi specjałami od Babci Krysi.
Bo właśnie doskonała jakość, pełna
naturalnych składników to motto
działalności naszych restauracji Gary
Babci Krysi, Saloniku Babci Krysi. I
takie oczywiście przyświeca naszemu
nowemu projektowi kulinarnemu jakim jest Spiżarnia Babci Krysi.
Spiżarnia Babci Krysi kryje w sobie
zapowiedź zdrowych, domowych
przetworów. Przygotowywanych z
najlepszej jakości warzyw i owoców
zakupionych od lokalnych producentów. I tak jak nasze inne projekty ten
jest realizowany z myślą o seniorach.
Bo wszystkie zyski ze sprzedaży
przeznaczane są na pomoc potrzebującym wsparcia seniorom.
To kontynuacja naszych dotychczasowych działań w zakresie prowadzonych przez Stowarzyszenie
AS restauracji. A tym od początku
przyświeca idea serwowania domowych, zdrowych dań. Zatem naszą
ofertę wzbogacamy o kolejne domowe, naturalne, kojarzone z babcinymi smakami elementy. To produkty pod marką Spiżarnia Babci
Krysi. Co się pod nimi kryje? Kilkadziesiąt różnorodnych produktów.
Od soków, syropów, po konfitury,
dżemy, sosy. Są także zdrowe przekąski jak liofilizowane owoce, czy
super dodatki do herbatek na jesienne i zimowe wieczory jak plasterki cytryn w miodzie.
No to zabieramy was do wyjątkowego miejsca. Tu znajdziecie produkty, które tworzymy dla was z sercem. Z najlepszej jakości, naturalnych

produktów. Babcia Krysia to gospodyni doskonała. Zatem w jej kuchni
nawet zimą znajdziecie swoje ulubione smaki lata i jesieni. Te ukryte
są w czarodziejskich słoiczkach ze
Spiżarni Babci Krysi. A to mnóstwo
domowych pyszności. Od marmolad,
owoców w rozgrzewających syropach, po kwaszone ogórki i buraczki
oraz owocowe soki. Brzmi doskonale
i tak smakuje. Zatem kochani, wiecie
gdzie zaglądać. W Spiżarni Babci
Krysi każdy słoiczek ma moc dobra,

A jeśli chcecie zjeść
zupę pełną wybornego
smaku w kolorze
buraczkowej czerwieni,
sięgnijcie do naszej
Spiżarni po barszcz
czerwony kiszony
które syci i rozgrzewa. Jak nasze syropy z plasterków cytryny z imbirem
lub z rumem. A kiedy przyjdzie wam
ochota na jakiś pyszny deser to oczywiście w Spiżarni Babci Krysi zawsze
znajdziecie coś dla siebie. W niezliczonej ilości skarbów Babcia Krysia
przygotowała przepyszne konfitury.

Wśród nich z czarnej porzeczki,
brzoskwini, truskawki.
Jeśli szukacie recepty na smak domowej zupy to nic prostszego. W Spiżarni Babci Krysi czeka gotowy, domowy, pełen fantastycznego aromatu
naturalnych składników barszcz biały
tradycyjny. A jeśli chcecie zjeść zupę
pełną wybornego smaku w kolorze
buraczkowej czerwieni, sięgnijcie do
naszej Spiżarni po barszcz czerwony
kiszony.
Domowe, naturalne, pełne prawdziwych smaków natury produkty.
To podstawa każdej kuchni. I sukces
przygotowywanych dań. Taki z pewnością osiągnięcie sięgając po produkty ze Spiżarni Babci Krysi. Jak
nasz sos musztardowo-miodowochrzanowy, czy pełen smaku prawdziwych pomidorów ketchup. Z Babcią Krysią można łatwo zostać
mistrzem naturalnego gotowania.
Lista produktów długa. Możecie je
wszystkie zakupić online: www.spizarniababcikrysi.pl. lub stacjonarnie
w naszym punkcie w płockiej Galerii
Wisła (I piętro), a także w restauracjach Gary Babci Krysi w Mławie i
Płocku. 3

4 W Spiżarni Babci Krysi znajdziecie mnóstwo prawdziwych smaków natury
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Płocki Dzień Seniora
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Koncert, porady i udana zabawa

4 Płocki Dzień Seniora rozpoczął koncert Aloszy Awdiejewa
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki

Jak co roku w listopadzie obchodzimy wyjątkowe święto jakim
jest Dzień Seniora. W tym roku w
Płocku bohaterów tego dnia prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił na muzyczne spotkanie z Aloszą Awdiejewem.
jak się można było spodziewać
Alosza Awdiejew oczarował i zaczarował publiczność swoim
wyjątkowym ciepłem, humorem,

I

dowcipem. – Dobra zabawa jest bez
wieku. Cieszę się, że w tym roku
znów możemy się spotkać w takiej
formule, w takim gronie, w tak wyśmienitej atmosferze – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, składając seniorom z okazji ich
święta życzenia tego, co najlepsze.
Koncert zorganizowany przez
Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku odbywał się w Sali

Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
I jak się można było spodziewać bez
bisów się nie obyło.
Spotkanie było okazją do tego, by
seniorom zaproponować coś dla ducha i dla ciała. Połączone było zatem
z indywidualnymi konsultacjami
przygotowanymi przez ekspertów
ze Szpitala Św. Trójcy i Centralnego
Ośrodka Rehabilitacji Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Seniorzy
mieli okazję skorzystać z porad dietetyka i rehabilitantów. W ramach
konsultacji mogli dowiedzieć się jakie są zasady racjonalnego żywienia
oraz zrównoważonej diety seniora.
A także poznać najważniejsze sposoby na zwiększenie swojej sprawności fizycznej. I zasady gwarantujące utrzymanie dobrej kondycji
ruchowej. Czekały także niespodzianki. Wśród nich zabawa taneczna i pyszna, domowa, rozgrzewająca grochówka. O tę część
zadbało i przygotowało ją Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. 3

Zobacz galerię
zdjęć i sam
oceń czy warto

Dofinansowujemy seniorom zakup leków

4 Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów podjął decyzję o pomocy w dofinansowaniu
leków seniorom z AS’a. Na ten cel przeznaczono kwotę
aż 30 tys. zł. Wsparcie jest przeznaczone dla członków
Stowarzyszenia AS z aktualną legitymacją członkowską.
Ta zasada obowiązuje od początku działalności Stowarzyszenia. W tym roku przeznaczono na ten cel aż 30 tys.
zł. Dofinansowanie przyznane jest na podstawie zgłoszenia
z receptą i kwotą leków nieprzekraczającą 300 zł. Dofinansowywanie przyznawane jest do chwili wyczerpania
przeznaczonej na ten cel kwoty. Jest wygospodarowane
ze sprzedaży skrzata Helpika i obiadów w restauracjach:
Gary Babci Krysi, Salonik Babci Krysi. 3

Seniorzy na
wyjątkowym balu
Andrzeju, Andrzeju…

Na tych balach rzadko kiedy
można zobaczyć pusty parkiet i
siedzących przy stołach gości. Właściwie cały czas wszyscy tańczą.
Ale to wcale nie jest dziwne. Bo tak
właśnie należy się bawić. I takie
zawsze są bale, na których bawią
się seniorzy ze Stowarzyszenia Aktywny Senior. Tak było i na tegorocznym balu andrzejkowym organizowanym w restauracji Gary
Babci Krysi w Płocku. Balu pełnym
świetnej zabawy, muzyki i wyjątkowo wytrwałych tancerzy.

trwała do białego rana. No, powiedzmy, że do białego rana. Chętnych do spędzenia czasu w miłym
towarzystwie, super klimacie i przy
smakowitym jedzeniu serwowanym
przez naszą kuchnię nie brakowało.

Jednym słowem połączenie przyjemnego z pożytecznym. Bo z pewnością
był to miło i aktywnie spędzony czas.
To kolejne spotkanie pokazujące,
że seniorzy chcą i potrafią ciekawie
spędzać czas. A dla dobrej zabawy
nie ma znaczenia wiek. Jak mówią
seniorzy liczy się to, co w duszy gra.
Nieważne czy ma się 50, 60, czy 70
lat. Ważne jest to, by umieć i chcieć
cieszyć się życiem, czerpać radość
z bycia razem. Dostrzegać dobre
strony życia. A wspólne spotkania
mają taką moc. 3

W Centrum Aktywności Seniora

Coraz bardziej zielono
Co prawda troszkę już je przykrył śnieg, ale naprawdę są. Nowe
nasadzenia, a konkretnie żywotniki. Przy Centrum Aktywności Seniora posadzili je seniorzy razem
z prezydentem Płocka Andrzejem
Nowakowskim i przedstawicielami
Płockiej Rady Seniora.

K

ilkanaście sztuk popularnych tuj
szmaragdowych na terenie
ogródka Centrum to pomysł
poddany przez przedstawicieli Płockiej
Rady Seniorów. A dokładnie przez jej
przewodniczącego Andrzeja Markowskiego. Pomysł został jednogłośnie
przyjęty i 15 żywotników, które zakupił
Urząd Miasta Płocka znalazło swoje
miejsce przy ulicy Otolińskiej. Członkowie Płockiej Rady Seniorów razem z
prezydentem posadzili je wzdłuż ogrodzenia zielonego terenu za budynkiem

4 Bo taniec jest dobry na wszystko i na każdą okazję! Seniorzy to wiedzą

Centrum Aktywności Seniora przy ul.
Otolińskiej. – Przybywa terenów zielonych, a będzie ich jeszcze więcej. Ale liczy się każda inicjatywa, a także każde
pojedyncze, posadzone drzewo – mówił o planach związanych z nasadzeniami w mieście prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Ten pomysł wpisuje się w zieloną
politykę miasta. Bo tylko w tym roku
na terenie Płocka posadzono prawie
pół tysiąca drzew i prawie tysiąc krzewów. Cieszymy się, że do tego pomysłu i projektu dołączyli płoccy seniorzy, którzy zawsze są otwarci na takie
akcje i chętnie do nich dołączają. Sami
też posadzili wiosną płożące tuje
przed budynkiem CAS. 3

4 Na zdjęciu: Centrum Aktywności
Seniora to miejsce, w którym mówimy
TAK dla drzew i krzewów

ekonomia społeczna w AS-ie

Nasze pomysły na pomoc

Kolejna wizyta studyjna w naszej organizacji. Tym razem to
spotkanie z przedstawicielami
pracującymi w instytucjach, stowarzyszeniach zajmujących się
pomocą i pracą na rzecz seniorów
w Płońsku i Ciechanowie.

S

T

radycją Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów AS są doroczne bale
andrzejkowe organizowane w restauracjach Gary Babci Krysi. Tegoroczny był wyjątkowo przez wszystkich wyczekiwany. Dlatego z wielką
przyjemnością w tym roku zaprosiliśmy na taneczny wieczór wypełniony świetną muzyką i super zabawą z okazji Andrzejek. Bo nie ma
to jak taneczny relaks, który jest zarazem okazją do integracji. Doskonały klimat czuło się w powietrzu od
pierwszych chwil, a dobra zabawa

5

potkanie z udziałem przedstawicieli władz Płocka było oczywiście okazją do rozmów o
tym jak działać, aby seniorzy wciąż
pozostawali aktywni, mogli korzystać z różnych form wspierających
ich rozwój fizyczny i psychiczny. Dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Mówiliśmy także, jak
współpracować z samorządami oraz
organizacjami działającymi jako
przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? I jak w ramach szeroko rozumianej ekonomii społecznej funkcjonować, aby w pełni wykorzystać
wszystkie możliwości pozwalające
seniorom aktywnie i ciekawie żyć.
A naszymi gośćmi byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i Płońsku, PUP w Ciecha-

nowie i Płońsku, PCPR w Ciechanowie oraz Wojewódzkiego Urzędu
Pracy Filia w Ciechanowie.
Wnioski? Ekonomia społeczna,
jak mówili goście, ma moc. A poznając ją na przykładzie Stowarzyszenia AS od kuchni twierdzili, że
aż chce się być seniorem. Goście odwiedzili nasze Centra Aktywności
Seniora w Mławie i Płocku, prowadzone w obu miastach restauracje
Gary Babci Krysi i płocki Salonik
Babci Krysi, działające jako przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
Co to oznacza? To, że we wszystkich
tych miejscach będących częścią
Stowarzyszenia Aktywny Senior,
wypracowywane zyski są przeznaczane w całości na pomoc seniorom
- dofinansowywanie w 50% obiadów dla seniorów będących członkami AS’a, dofinansowywanie do
zakupu leków. 3

4 Na zdjęciu: Podczas spotkania w
CAS w Płocku mówiliśmy miedzy innymi o możliwościach i formach aktywizacji seniorów

6

WO L O N TA R I AT W A S I e

Wiślane strofy
Spotkanie z poetką

Wieczór pełen pięknych chwil i
strof autorstwa płockiej poetki Jolanty Michalskiej był okazją do
spotkania w Centrum Aktywności
Seniora w Płocku. Był także okazją
do zasłuchania się w przepiękne,
refleksyjne opowieści o Wiśle,
Gmurach, Płocku i Broniewskim.

Z

a sprawą opowieści, tych poetyckich i tych pisanych prozą uczestnicy wieczoru poetyckiego mogli
poznać świat dzieciństwa poetki. Jej

ukochanych Gmur, Wisły, Płocka i mistrza Broniewskiego. Nie zabrakło oczywiście w nich rodziny, przyjaciół. A
także wspomnień o ukochanej pani
profesor, przyjaciółce, poetce ś.p. Wandzie Gołębiewskiej. Spotkanie, to niezwykła podróż. Wzruszająca, zabawna,
prawdziwa. Bo taka jest twórczość Jolanty Michalskiej. Nie pozostawia obojętnym. Impuls do zaprzyjaźnienia się
ze słowem pisanym i powstania niezwykłych opowieści dla dorosłych i dla
dzieci dała ukochana pani profesor ję-

4 Jolanta Michalska podczas wieczoru autorskiego w Centrum
Aktywności Seniora w Płocku zaprosiła na niezwykłą, poetycką podróż

zyka polskiego Wanda Gołębiewska. –
Wspaniała mentorka, która dwoiła się
i troiła, aby rozbudzić i wpoić w nas
miłość do poezji. Do czytania, recytowania. A szczególnie do twórczości
Władysława Broniewskiego, który był
i jest patronem Szkoły Podstawowej
nr 20 w Borowiczkach. Szkoły, w której
uczyłam się. Ta miłość była tak wielka,
że trzy czwarte wierszy Broniewskiego
znam na pamięć – dzieliła się wspomnieniami o początkach poetyckiej drogi
Jolanta Michalska.
Jak to zwykle bywa, pierwsze wiersze powstały niespodziewanie. Autorka zaczęła je pisać w trudnym dla siebie czasie – choroby dzieci. Powolutku,
tylko dla siebie. Ale jak przyznaje autorka pisała od początku to co czuje,
to co myśli, bezpośrednio. Jej sprzymierzeńcem w dalszej drodze pisarskiej stał się czas, albo dokładniej rzecz
ujmując, jak mówi sama Jolanta Michalska, jego nadmiar. – Kiedy przeczytałam znajomym kilka swoich
wierszy i czekałam na pierwsze oceny,
wrażenia usłyszałam: Jolka pisz i wydaj! Nie do końca sama wierzyłam w
to. Ale machina ruszyła. I zamieściłam
większość z nich w pierwszej, najważniejszej dla mnie książce:” Przytul mnie
życie”– mówiła Jolanta Michalska.
Potem były kolejne publikacje, tomiki i nagrody. W każdym przypadku
lista jest długa. Tylko w tym roku autorka otrzymała kilka nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich, w
tym organizowanego po raz 47 konkursu „Jesienna Chryzantema”. 3

Seniorzy pomagają seniorom
Doskonale wiemy jak prowadzić wyjątkowy wolontariat

Jak działamy w Stowarzyszeniu
AS realizując wolontariat opiekuńczy i wspierając seniorów? Zaprezentowaliśmy to podczas konferencji dotyczącej wolontariatu
opiekuńczego w podregionie płockim. Konferencję zorganizowało
Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej.

A nam w duszy muzyka gra…

Muzyczne spotkania to stały
punkt programu w działalności organizowanej dla seniorów. A jeśli w
grę wchodzi Chopin, to zawsze
mamy salę wypełnioną po brzegi.

T

ak było i tym razem, kiedy seniorzy słuchali utworów Chopina w wykonaniu uczestników XVIII Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego. Okazją
było spotkanie zatytułowane „Chopin
w multimediach” będące częścią projektu „Wspólnota Seniorów wokół
twórczości Fryderyka Chopina”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Janiny Czaplickiej w Płocku.
Współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Organizatorzy do udziału zaprosili seniorów z różnych organizacji
pozarządowych. Bardzo duża część
wydarzeń odbywa się w siedzibie

4 Zakres i rodzaj wsparcia w ramach wolontariatu opiekuńczego
w stowarzyszeniu AS przedstawił jego wiceprezes Michał Jaros

świecie. Z drugiej strony, to także seniorzy mają wiedzę i doświadczenie,
którymi chcą się dzielić z innymi.
Wiemy o tym z wielu rozmów przeprowadzonych w ostatnim czasie.
Jako Stowarzyszenie czujemy się odpowiedzialni za połączenie tych
wszystkich oczekiwań i możliwości,

Wolontariuszem może
zostać każdy
niezależnie od wieku,
wykształcenia czy płci.
Potrzebne są tylko
dobre chęci oraz trochę
wolnego czasu.
które jednym sprawnym działaniem
poruszą pomocową machinę. Przecież wystarczy tylko wiedzieć, kto w
jakiej dziedzinie chce się wykazać.
Wystarczy potem pomóc ludziom,
którzy zgłaszają się do nas z różnymi
problemami dnia codziennego.
Co jeszcze przyjdzie nam do głowy?
Pomysłów na pewno nie zabraknie.
Ogólnie chodzi nam o propagowanie
cennej idei korzyści społecznej. Ważne
jest, że są chętni do działania. Dodajmy, że przystąpienie i działanie w

naszym wolontariacie jest dobrowolne, a podejmowane działania, decyzje i wybory całej grupy już
wspólne. Skąd ten nowatorki pomysł?
– Jednym z naszych celów działania
jest propagowanie wolontariatu
wśród osób w wieku 50+, jako wspaniałej możliwości aktywności na
szczeblu społecznym, kulturowym,
edukacyjnym i socjalnym. Samo Stowarzyszenie nie mogłoby realizować
swoich celów bez pomocy jego członków i sympatyków – informuje zarząd
Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania
Aktywności Seniorów.
Organizacja działa dla seniorów,
ale również dzięki nim, a to za
sprawą ogromnego doświadczenia
i zaangażowania, które potrafi docenić i wykorzystać. Chcemy, by nasze Stowarzyszenie mogło cieszyć
się pokaźną liczbą działających w
nim wolontariuszy oraz by nasze
działania na rzecz aktywności seniorów docierały do coraz większej
liczby odbiorców. Wolontariuszem
może zostać każdy, niezależnie od
wieku, wykształcenia czy płci. Potrzebne są tylko dobre chęci oraz
trochę wolnego czasu. 3

Centrum Aktywności Seniora przy
ulicy Otolińskiej w Płocku. – Seniorów
zaprosiliśmy na koncerty do Europejskiego Centrum Artystycznego im.
Fryderyka Chopina w Sannikach,
gdzie kompozytor bywał. Uczestniczyli w warsztatach rękodzieła, malarskich. Odbyła się wycieczka do
Warszawy śladami Chopina, wykłady
o twórczości kompozytora – przedstawia szczegóły projektu Ewa Pietrzak, specjalista ds. animacji przygotowująca wydarzenia w ramach
projektu. Projekt zakończy grudniowe Forum Seniorów, które odbędzie się w płockim Centrum Aktywności Seniorów. 3

4 Na zdjęciu: Wśród seniorów nie
brakuje miłośników muzyki Chopina. W multimedialnym koncercie
uczestniczyli seniorzy ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera3

Pierwsza praca magisterska
o Stowarzyszeniu AS

D

S

potkanie odbyło się w siedzibie
Płockiego Parku Przemysłowo
– Technologicznego. Dotyczyło
wolontariatu opiekuńczego, będącego odpowiedzią na potrzeby osób
starszych, potrzebujących codziennego wsparcia lub po prostu obecności drugiego człowieka. Uczestnicy
spotkania podkreślali także jak
wielką rolę pełni on nie tylko dla samych seniorów, ale i ich bliskich. Bo
wolontariat opiekuńczy to także
wsparcie dla opiekunów rodzinnych
osób chorych lub starszych
W spotkaniu wzięli udział m.in. Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds.
społecznych oraz Tadeusz Paweł Lempkowski, przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów.
A o tym w jaki sposób niezwykle
ważną kwestię wolontariatu seniorów realizujemy w Stowarzyszeniu
AS na spotkaniu omówił wiceprezes
naszego Stowarzyszenia Michał Jaros. Wśród wielu projektów jest między innymi: covidowe SOS, czy projekt asystent seniora. Jako pierwsi w
Polsce realizujemy także wolontariat
seniora dla seniora i wolontariat
międzypokoleniowy we współpracy
z uczniami LO. im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. To tylko kilka
z wielu, codziennych działań. Podczas
konferencji mieliśmy możliwość podzielić się naszymi doświadczeniami
z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych oraz instytucji
samorządowych.
Wiemy, że potrzeb jest wiele. Seniorzy często czują się zagubieni w
dzisiejszym pędzącym bez przerwy
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ziałalność Stowarzyszenia AS
jest tematem pracy magisterskiej. Jej autorką jest Emilia
Bałdyga, studentka Mazowieckiej
Uczelni Publicznej w Płocku.
Emilia studiuje Bezpieczeństwo
wewnętrzne z administracją publiczną ( specjalność: Administracja i
zarządzanie bezpieczeństwem) na
Wydziale Nauk Humanistycznych
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w
Płocku. Temat pracy magisterskiej
brzmi: Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów
„AS" Filia w Płocku, jako organizacja
pomagająca w rozwiązywaniu pro-

blemów lokalnych. Praca powstaje
pod kierunkiem dr. hab. Michała Nowosielskiego. – Społeczne problemy
związane z aktywnością seniorów
narastają. Istotne jest angażowanie
osób starszych w różnorodne formy
działania w środowiskach lokalnych.
Stowarzyszenie AS jest właśnie taką
organizacją. Pomaga w organizowaniu ciekawych form aktywności w
przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej,
profilaktycznej – mówi Emilia Bałdyga. I dodaje, że jest myśl, aby z
taką formą pracy związać swoją
przyszłość zawodową. 3

4 Podczas zbierania materiałów do pracy była okazja do sympatycznych
spotkań z seniorami w świetlicy Centrum Aktywności Seniora w Płocku

Mimozami jesień się zaczyna…

4Kolory jesieni zagościły w CAS Płock. Okazją do
ich oglądania był wernisaż „Mimozami jesień się
zaczyna”, na którym zaprezentowano prace malarek z sekcji plastycznej Płockiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury. Wernisaż był okazją do artystycznej uczty i pokazania jak wiele pasji i talentów
mają seniorzy. Na wystawie zaprezentowano
prace: Marii Bukowskiej, Zofii Długosz, Danuty Golatowskiej, Elżbiety Kwilman (na zdjęciu), Hanny
Kostrzewskiej, Agnieszki Flis-Kraśniewskiej, Jolanty Pawłowskiej, Marii Żak. Sekcja plastyczna
PSTK organizuje plenery i warsztaty, wspólne malowanie w Spółdzielczym Domu Kultury 3
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W codziennej działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Aktywności Seniorów AS pomaganie, rozwijanie i poszukiwanie
nowych form pomagania, to podstawa. Od teraz w naszym Handlowcu to wszystko realizujemy w
świeżo wyremontowanych salach.

Z pasją i bez nudy!
Taki właśnie mamy plan na
przyszły, niebawem rozpoczynający się rok. Dużo ciekawego,
dobrego działania. I mamy mocną
nadzieję, że się uda.

W

iemy, że nie na wszystkie
nasze plany mamy wpływ.
Ale tak jak dotychczas będziemy starali się działać, pomagać,
dawać dobro. Bo wiemy, że dla nas
wszystkich i dla naszych seniorów
każdy dzień, to okazja do nowych wyzwań. A my będziemy starali się

wspierać i realizować te oczekiwania.
Stąd nasz plan kontynuowania cyklicznych zajęć, ciekawych spotkań,
wyjazdów, warsztatów. No i jak to my
pewnie dołączymy jeszcze coś nowego. Bo nasz plan zajęć organizowanych pod okiem wykwalifikowanych
trenerów wpisuje się w działania statutowe Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów AS.
A tu ogromną rolę zwracamy na zapobieganie samotności i aktywizowanie seniorów. Czyli do dzieła kochani
– nudno nie będzie. 3

Na naukę nigdy nie jest za późno

4 Kolejna potwierdzona prawda
jest taka, że na naukę nigdy nie jest
za późno. I nasi seniorzy są przykładem na to, że jeśli tylko się chce, to
można osiągnąć wiele.
Hołdujemy temu powiedzeniu, czy
jak kto woli twierdzeniu. A ilość
uczestników na prowadzonych w
Stowarzyszeniu AS zajęciach pokazuje, że uczyć się każdy może. I to z
doskonałym wynikiem. Seniorzy to
bardzo pilni słuchacze. Bardzo sumienni, systematyczni i bardzo zdeterminowani. Bawią się nauką i zapewne dlatego mają wspaniałe
osiągnięcia.
Wśród wielu zajęć jednymi z najbardziej ulubionych są lektoraty językowe. My proponujemy ten najbardziej popularny i przydatny w
komunikacji z języka angielskiego.
Kilkunastoosobowe grupy pod czujnym okiem lektora poznają tajniki
gramatyki i kolejne angielskie
słówka. W Stowarzyszeniu AS przez
cały rok mamy coś ciekawego do zaoferowania, osobom, które na emeryturze nie zamierzają przesiedzieć

w domowych pieleszach. W Centrum Aktywności Seniora w Mławie
codziennie seniorzy mogą spotykać
się, realizować swoje pasje. I przede
wszystkim aktywnie spędzać czas.
Oczekiwania seniorów to sprawa
najważniejsza w codziennej działalności Stowarzyszenia AS. Nie bez powodu motto naszej działalności
brzmi: "Ciesz się życiem razem z
nami". Takimi słowami zapraszamy
wszystkich, którzy chcą wspólnie
spędzać czas rozwijając swoje talenty i pasje. Warto przyjść, zobaczyć, poznać i być z nami. 3

Najlepszego Janinko!
Takie wyjątkowe chwile w naszym Stowarzyszeniu uwielbiamy.
A taką były urodziny naszej najstarszej wolontariuszki – pani Janinki,
świętującej 92 urodziny.

S

erdeczny uśmiech, ciepły głos i
zawsze dobre słowo. To właśnie
cała pani Janinka. Taką piękną
aurę tworzy wokół siebie obdarowując nią osoby ze swojego otoczenia.
Jest z pewnością przykładem do naśladowania.
Dziękując za to wszystko, za każdy
wspólnie spędzony dzień życzymy
wiele zdrowia, szczęścia. Jak najdłuższych lat życia w pełnym zdrowiu, kolejnych pięknych jubileuszy, dni pełnych słońca i serca przepełnionego
miłością. I oczywiście kolejnych dni
spędzonych razem.
Pani Janinka jest jedną z tych osób,
które od początku tworzą skrzata
Helpika. Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że przychodzi do nas codziennie, aby tu właśnie być. Aby zarażać
pozytywną energią każdego dnia. I
aby pomagać innym. Dokładnie tak

jak nasz Skrzat Helpik, którego charakterystyczna czapka naciągnięta na
oczy, ma na celu pokazać, że pomaga
się sercem i niesie pomoc, dobro, nie
patrząc na nic, nie oceniając. Każdy
wychodzący spod jej ręki skrzat, zakupiony w naszym sklepie to dochód,
który w całości przeznaczamy na pomoc seniorom podopiecznym Stowarzyszenia Aktywny Senior. 3

7

W nowych salach
Centrum Aktywności Seniora

Z

uwagi na to, że działamy dla seniorów i z seniorami, dbamy o
to, aby mieli zapewniony nie
tylko dobry klimat do codziennych
spotkań, ale także komfort. Bo przecież w Centrum AS nasze seniorki spędzają po kilka godzin dziennie. Zatem
ważne jest, by ten czas upłynął w miłej
atmosferze i w wygodnym, estetycznym miejscu. Stąd decyzja zarządu
Stowarzyszenia o remoncie sal. Taka
możliwość, czy nawet konieczność pojawiła się w chwili, kiedy ze względu
na komfort seniorów i naszych klientów podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji restauracji Gary Babci Krysi.
Ta obecnie mieści się przy ulicy Reymonta 10. Ogromną salę po restauracji we wcześniejszej lokalizacji przy
Chrobrego 7, zarząd organizacji postanowił wyremontować i dostosować do prowadzenia kameralnych zajęć dla seniorów. Środki na ten cel
pochodziły z pieniędzy wypracowanych przez organizację.

Teraz w Handlowcu mamy kilka
sal, które na co dzień wykorzystywane są do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, zajęć komputerowych, warsztatów. Tu jest sala, gdzie
seniorki tworzą naszą ukochaną maskotkę – skrzata Helpika. Tu także
jest miejsce do rozmów seniorów. Bo
przecież Centrum Aktywności Seniora, to miejsce, w którym czekamy
na seniorów. Nie tylko wtedy kiedy
uczestniczą w prowadzonych lektoratach czy wykładach. Tu czekamy
na seniorów zawsze kiedy czują się
samotni, chcą trochę przegonić nudę

Przeglądali i serfowali

i smutek samotności. Wtedy właśnie
czekamy, aby ogrzać herbatą i ciepłą
rozmową. I jak potwierdzą nasze
stałe bywalczynie pani Maria, Janinka, Krysia, Hania, Tereska, tu czas
upływa szybko. Bo w dobrym towarzystwie i przyjaznym miejscu nie
może być inaczej.
Zatem zapraszamy. Zaglądajcie, a
być może okaże się, że tu jest także
Wasze miejsce. Waszych babć, dziadków, którzy teraz samotnie spędzają
kolejne dni. A może być inaczej.
Centrum Aktywności Seniora mieści się przy ulicy Chrobrego 7. 3

Seniorzy w świecie gigabajtów
Ciekawie, trochę trudno, ale z zapewnieniem, że było warto i z pewnością się przyda. Tak seniorzy z
Mławy podsumowali udział w zajęciach z edukacji komputerowej prowadzonej w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych
"Aktywni +" na lata 2021 -2025 "Senior w cyfrowym świecie".

P

rogram dofinansowany jest z
budżetu państwa. Dzięki temu
w Centrum Aktywności seniora
w Mławie przygotowaliśmy pracownię z 10 stanowiskami komputerowymi, 10 tabletami, 5 smartfonami.
A program obejmujący zajęcia z internetowej i komputerowej edukacji
seniorów pozwolił na prowadzenie
trzech grup uczestników. Łącznie z
zajęć skorzystała grupa 30 osób.
Kilkutygodniowe zajęcia obejmo-

wały szereg ważnych i przydatnych
seniorom w codziennym życiu umiejętności. Umiejętności pozwalających
przede wszystkim na bezpieczne korzystanie z internetu. Wśród tematów pojawiły się te dotyczące tego
jak sprawdzić bezpieczeństwo stron,
z których korzystamy. A także skróty
klawiaturowe w edytorach tekstu,
czyli kopiowanie, wstawianie, kasowanie, odzyskiwanie tekstu. Minimalizowanie przeglądarki internetowej,
przechodzenie do różnych okien.
Sprawdzanie historii przeglądania.
Otwieranie w nowej karcie. Tworzenie profilu zaufanego, obsługiwanie
skrzynki e-mail. Seniorzy uczyli się
jak założyć konto, posługiwać się
bankowością internetową, zarejestrować do lekarza.
Pracownia pełni rolę Seniorskiego
Centrum Informacji Cyfrowej, dostęp-

nego dla seniorów chcących skorzystać z dostępu do internetu w godzinach od 10.00 do 15.00.3

4 Na zdjęciu: W zajęciach z edukacji
komputerowej w CAS w Mławie skorzystało 30 seniorów 3
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Seniorzy wolontariusze

8

Wolontariat seniorów to nasz pomysł na wspólne spędzanie wolnego
czasu, pomaganie sobie i innym.
Realizujemy go w różnych formach,
aby zapewniać wsparcie potrzebującym seniorom. Jego część działa
także w naszym nowym projekcie
jakim jest Spiżarnia Babci Krysi.

Na zajęciach z rękodzieła

Uczymy się i pomagamy

W Centrum Aktywności Seniora w Płocku mamy sporo
dobrych pomysłów. I to w dosłownym znaczeniu. Bo traktujemy to
jako okazję do tego, by się wzajemnie uczyć nowych rzeczy i zarazem pomagać.

J

ednym z takich pomysłów są zajęcia rękodzieła. To okazja do
tego, by nasze najmłodsze wolontariuszki: Natalia, Zosia, Marysia
i Oliwia uczennice z LO im. Stanisława Małachowskiego w Płocku
pod okiem seniorek poznały tajemnice robienia na drutach i szydełku.
I choć zadanie nie jest łatwe, to
dziewczyny nie poddają się. Każde
kolejne spotkanie, to jak mówią
mały krok do przodu i kolejna umiejętność zdobyta.
Czasami śmiejemy się, że można
to porównać do zdobywania harcerskich odznak. Ale najważniejsze jest
to, że udaje się zrobić coś ciekawego,
pomocnego, a przy okazji samemu
sprawdzić się w zupełnie innych
umiejętnościach. I stawić czoła wy-

zwaniu. Bo tak zwane prawe, lewe
oczka, słupki wcale nie są łatwe i od
razu do pokonania. Jednak działając
w zgranej drużynie udaje się.
Te spotkania mają także jeszcze
inny, bardzo ważny wymiar. Przy
tej okazji udaje się nie tylko budować nić międzypokoleniowej przyjaźni, ale także przekazać trochę
dobra potrzebującym. Jak? Ano tak,
że od jesieni dziewczyny uczą się
robić na drutach i szydełku. I powstają piękne czapki i szaliki, które
przekażemy osobom w kryzysie,
potrzebującym pomocy. Piękne i
ciepłe prezenty jeszcze przed świętami trafią do nich, by cieszyć i
ogrzewać. – Wiele osób potrzebuje
pomocy. Cieszymy się, że nasz czas
i umiejętności są pomocne. Wszystkie wkładamy w to wiele zaangażowania i serca – mówią nasze wolontariuszki.

4 Na zdjęciu: Łączymy przyjemne
z pożytecznym. Nauka robienia na
drutach i ciepłe czapki dla potrzebujących gotowe 3

W

Spiżarni wolontariusze
będą pomagali przy pakowaniu wyjątkowych prezentów czyli produktów, które tu powstają. A zatem każdy zamówiony
zestaw czy słoiczek konfitur, dżemów, soków, sosów wyjdzie spod
ręki naszych wolontariuszy. Wolontariusze będą także razem z pracownikami dbali o to, by wszystko było
dokładnie i pięknie oznaczone, oklejone. Abyście otwierając i zajadając
smakowite przetwory mieli pełnię
satysfakcji ze smaku i także wyglądu.
Bo właśnie po to rozpoczynamy kolejny projekt kulinarny, aby dawać
dużo dobra. Zarówno kupującym jak
i seniorom. Bo w Spiżarni Babci
Krysi, tak jak i w przypadku naszych
restauracji Gary Babci Krysi, czy
Szwalni Seniora, gdzie powstaje
skrzat Helpik szyty przez seniorki, tu
także całość zysków przeznaczać będziemy na pomoc seniorom. Aktywizowanie, zakup leków, prowadzenie
zajęć. W naszej wspólnej pracy cokolwiek robimy, działamy na rzecz
innych. Zamawiając nasze produkty
pomagacie nam w tworzeniu dobra,
którego potrzeba bardzo wiele. Bo
codziennie zgłaszają się do nas seniorzy z różnymi problemami. Udaje
się je rozwiązać, bo działamy wspólnie. Wykorzystując wolny czas i chęć
wzajemnego pomagania.

Trzeba przyznać, że AS to wyjątkowa drużyna, z której możemy być
dumni. Grupa tworząca pierwszy w
Polsce Wolontariat Seniorów. Należy
do niej kilkanaście osób. Wszystkie są
zawsze gotowe do działania. I do niesienia pomocy. Takie przyjacielskie
SOS. Począwszy od dyżurów pełnionych codziennie w świetlicy Centrum
Aktywności Seniora. przy ulicy Otolińskiej 6. Tu seniorzy dbają o klimat
tego miejsca potrzebnego szczególnie
osobom samotnym. W koleżeńskim
gronie spędzają czas na kawie, herbacie, rozmowach. I tworzeniu kolejnych pomocowych projektów, bo tu
właśnie podczas rozmów, z potrzeb
tworzą się pomysły, jak można pomagać potrzebującym.
W działalności senioralnego wolontariatu ważne jest zachęcanie innych
do wyjścia z domu, aktywnego włączania się w grupę, organizowania
czasu poza ścianami własnych domów
i mieszkań. Na własnym przykładzie
pokazują, że nudę trzeba przegonić.
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Nauczyć się dostrzegać piękno wokół
siebie i potrzeby drugiego człowieka,
któremu można, a może trzeba pomóc.
Takie podejście jest siłą wspólnego,
dobrego działania pozwalającego
prawdziwie cieszyć się życiem razem
z nami. I takie podejście promujemy
każdym naszym działaniem, kolejnym
pomysłem, aby zaszczepić dobra energię, motywację, potrzebę i umiejętność
bycia szczęśliwym.
Każdego dnia nasi wolontariusze
przekonują, pokazują, że warto mieć
głowę pełna pomysłów dla siebie i
dla innych. Uczyć się, rozwijać, wychodzić do ludzi, korzystać z zajęć.
Miejscem, które to oferuje jest Centrum Aktywności Seniora. Dlatego
warto tu zaglądać, porozmawiać, czy
zapisać się na wybrane cykliczne zajęcia tematyczne. Jeśli ktoś jeszcze
nie jest przekonany, zapraszamy na
spotkanie z naszymi wolontariuszami. Są codziennie na dyżurach w
świetlicy od godziny 13.00 w Centrum Aktywności Seniora. 3
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Otworzył oczy. Nie zobaczył kompletnie nic. Co się dzieje? Zaczął
podskakiwać ze zdenerwowania.
Dotknął głowy i poczuł otulający
miękki materiał. - Teraz albo nigdy
– pomyślał i jednym ruchem ściągnął z głowy czapkę.

Z

obaczył wokół siebie mnóstwo
skrzatów, przyglądających mu
się z zaciekawieniem. -Witaj bracie! - rzekł pierwszy krasnal, z nasuniętą ogromną czapą na oczy.
- Kim wy wszyscy u licha jesteście?
– wrzasnął nowy i wtedy dostrzegł,
że jest taki sam, jak cała reszta. Ma
długie filcowe nóżki, czapkę, kudłatą
brodę i włosy.
Helpiki siedziały w kręgu przy pięknie przystrojonej choince. Uśmiechały
się przyjaźnie, bo przypominały sobie,
że dokładnie to samo przeżywał każdy
z nich, gdy tylko jego serduszko zaczęło bić pod kolorowym surducikiem.
To był dom wszystkich skrzatów –
szwalnia w Centrum Aktywnego Seniora w Mławie. Każdy z nich ma po
40 mam. To one przychodzą codziennie do szwalni, by przy miłych pogawędkach szyć skrzaty. Najpierw pani
Janinka wycina formy skrzatów z materiału. Potem pani Zosia zszywa pieczołowicie długie nóżki, śmieszne
rączki i pękate brzuszki. Pani Hania
formuje piękne brody. A pani Kasia
wtyka równo i gładko watolinę, by
całe ciałka pięknie uformować. Każda
wkłada też w skrzaty coś specjalnego
od siebie. Po kilogramie dobroci i
życzliwości dla innych oraz całą tonę
daru spełniania marzeń. Zszywają
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Zawsze warto czynić dobro!
Kto ma skrzata Helpika ten wszystko wie!

formy precyzyjnie, by żaden gram
uczuć nie umknął. Gdy ostatni włosek
na brodzie skrzata jest uformowany,
a czapeczka zakrywa oczka, szepczą
na uszko każdemu nowemu Helpikowi „zawsze czyń dobro!” To właśnie moment narodzin skrzata, który
po chwili budzi się w wielkim magazynie obok swoich braci.
- Nazwiemy cię Jodełka, bo masz
taką piękną zieloną czapkę, jak nasza
wigilijna choinka – powiedziały chórem skrzaty.

Jutro czeka cię podróż.
Spotkamy się za rok
i opowiesz nam co ty
dobrego zrobiłeś pogłaskała Jodełkę
po głowie skrzacina
Seniorka.
Potem posadziły Jodełkę przy wigilijnym stole do smażonego karpia a
Skrzacina Jagódka polała mu do talerza barszczu z uszkami. Skrzat Senior
i Skrzacina Seniorka w swych czerwonych czapach usiedli wygodnie przed
kominkiem, przy którym wesoło
trzaskał ogień. - Jesteśmy dobrymi
duchami i niesiemy dobro. Przypominamy ludziom, żeby myśleli o innych i
nie zostawiali ich w biedzie. To nasza
misja do spełnienia w każdym domu,

Nowości w rodzinie skrzata Helpika

Kasztanek i Kalinka…

Szwalnia Seniora, która działa
w Centrum Aktywności Seniora
w Mławie to miejsce, w którym
ciągle dzieje się coś nowego. Specjalnie dla sympatyków i fanów
tej wyjątkowej maskotki przygotowaliśmy nowe modele Helpika,
które mamy nadzieję znajdą
miejsce w domach i sercach swoich nowych właścicieli.

magać i przynosić szczęście, ale
także wędrować. Zatem chętnie wybiorą się do waszych domów. O historii ich powstawania przeczytacie
nie tylko u nas. Bo Helpiki zawędrowały na łamy portali. Historia Helpika i jego przesłania, historia seniorów – wolontariuszy, którzy go
tworzą jest tematem reportażu
opublikowanego na łamach onetu i
kobietyxl. 3

Helpik to magnes szczęścia!

4 Gdy siedzą sobie wygodnie w waszym domach, zdobiąc kanapy w salonach, dziecięce pokoje, czy wnętrza
biur, zawsze dzielą się swoją dobrą
energią. To wszystko przez to, że wy
również daliście dobro, kupując je i
wspierając tym samym nasze stowarzyszenie. Takie są nasze Helpiki.
Powstają w Mławie. Działa tam
szwalnia, w której spotyka się codziennie 40 seniorek. Szycie skrzatów to ich sposób na życie, okazja do

w którym się znajdziemy – rzekli seniorzy rodu.
Jodełka zdziwił się, że istnieje coś
więcej niż ten pokój, w którym się
znaleźli. – Och, Jodełko świat jest
ogromny i ciągle któregoś z nas
wzywa do siebie – wytłumaczyła
szybko Skrzacina Malinka.
A Skrzat Senior dumnie powiedział: - Ten, kto nas tworzy czyni
dobro, bo pokazuje, że trzeba się
wspierać. Ten kto nas kupi, też czyni
dobro. Pieniądze trafiają na obiady
dla tych, co ich nie stać na posiłki.
Można też kupować leki tym, którzy
tego bardzo potrzebują. Naszym zadaniem również jest czynienie dobra.
Przynosimy szczęście, napełniamy
dom pokojem i radością. I robimy to,
bo trafiamy do dobrych ludzi. Są nas
już tysiące i jesteśmy wszędzie. Wujek
Amadeusz jest w Ameryce. Ciocia Ofelia w Warszawie, kuzyn Dzwoneczek
w Czechach. Cała rodzina wyjechała
na stałe nad morze i jest cała nasza
kolonia w górach….
Skrzat Jodełka zmartwił się ogromnie, że tylu wspaniałych skrzatów, których spotkał w magazynie w Mławie
nikt nie chce.
- Nasz kochany Jodełko, a od kogo
byś się dowiedział o tym wszystkim?
- zapytały skrzaty i zdradziły, że w
święta robią specjalny zlot. Spotykają

Taką przynajmniej mamy nadzieję, że mimo wciąż trudnej sytuacji uda nam się działać stacjonarnie. I dawać mnóstwo radości
oraz pomocy jaka codziennie płynie
dzięki szytemu w Szwalni seniora
Helpikowi.

się wtedy z rodziną i dowiadują, ile
dobra udało się wspólnie stworzyć.
- Jutro czeka cię podróż. Spotkamy
się za rok i opowiesz nam co ty
dobrego zrobiłeś- pogłaskała Jodełkę
po głowie skrzacina Seniorka.
Następnego dnia św. Mikołaj zabrał
Jodełkę do nowego domu. Znalazł się
znów pod choinką. Odpakowany z

pięknego pudełka wywołał uśmiech
na twarzy małej Zosi, która posadziła
go na swoim łóżeczku i powiedziała,
że opowie mu każdy swój sekret i że
będzie jej największym przyjacielem.
A ty masz już swojego przyjaciela i
dobrego ducha w domu? Czeka na ciebie, snując gawędy przy kominku. Zaproś go do siebie ww.sklepas.org.pl 3

Podsumowujemy rok i…

Szyjemy kolejne Helpiki

P

W

arto się zaprzyjaźnić z
Helpikiem, bo to nie tylko
piękna ozdoba domu, ale
także konkretna pomoc. Cały dochód ze sprzedaży skrzatów przeznaczony jest na pomoc seniorom.
Przygotowaliśmy także nowe logo
Skrzata Helpika. Znajdziecie je między innymi na poduszkach i ręcznikach, dostępnych również w ofercie
naszego sklepu: www.sklepas.org.
To teraz przyszedł czas na zaprezentowanie absolutnej nowości,
czyli Skrzaciny Kalinki i Skrzata
Kasztanka. To piękna jesienna para
Skrzatów stworzona przez nasze seniorki. W nowej, ciepłej i niezmiennie pięknej kolorystyce. A chętnie
dołączy także zimowo – świąteczna
para: Jodełka i Dzwoneczek.
Dlaczego warto je mieć? Bo nasze
skrzaty Helpiki nie tylko lubią po-
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wyjścia z domu i jednocześnie chęć
niesienia pomocy innym. Jak już wiecie, dochód ze sprzedaży skrzatów
wspiera działalność pomocową Stowarzyszenia Aktywności Seniorów
AS. Dzięki temu możemy otoczyć
opieką seniorów znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej -wykupić
im leki, przekazać paczkę żywnościową na święta, czy zaprosić na
obiad. Cieszymy się, że tak chętnie
kupujecie nasze Helpiki. 3

oczątek tego roku nie należał
do najłatwiejszych. Praca w
ogromnej części z uwagi na
pandemię odbywała się zdalnie.
Dzięki temu udało się zrealizować
wcześniej zaplanowane wysyłki
skrzatów. Ale bywały takie tygodnie, że nawet w tej formule z uwagi
na bezpieczeństwo seniorów nie
działaliśmy.
Z ogromną nadzieją czekaliśmy na
powrót do codziennych zajęć. Aby
nasi pracownicy i seniorzy – wolontariusze mogli w 100% zaangażować
się w tworzenie dobra dla dobra.
Udało się w maju br. Odczuwając
jak mocno pandemia dała nam się we
znaki, zaczynaliśmy stopniowo wracać do działania. To był czas pełen
wielkiej niepewności i smutku. Czas
kiedy po powrocie wysyłaliśmy po

4 Skrzaty Helpiki wyjątkowo dobre duszki na każdą okazję i dla każdego

10 – 15 skrzatów. Mimo powrotu rozważaliśmy co będzie, bo baliśmy się,
że bez kupujących nie damy rady.
Baliśmy się tym bardziej, że tarcze
pomocowe PFR w żadnym stopniu
nie objęły naszego Stowarzyszenia,
a wsparcie nasze dla seniorów
trwało cały czas.

Ale nadzieja nie opuszczała i nie
opuszcza nas. Wierzyliśmy w siłę
dobrych ludzi, wielkiej solidarności
i mocy skrzaciej rodziny. Zachęcamy abyście zapraszali skrzata do
siebie. Wszystkie obecnie dostępne
modele mamy na naszej stronie
www.sklepas.org.pl 3

Zajrzyjcie na naszą stronę internetową

Wiele cudownych wersji
Nie tylko skrzaty Helpiki wspierają naszych seniorów. W naszym
sklepie internetowym możecie kupić również wiele innych rzeczy i
gadżetów, które na pewno przydadzą się w waszych domach, a dochód z ich sprzedaży pomoże nam
realizować naszą pomocową misję.
Wszyscy będą więc zadowoleni!

N

a stronie www.sklepas.org
królują oczywiście nasze
skrzaty dostępne w wielu
wzorach, jak również w wersji mini
jako breloczki. Miłośnikom Helpików
na pewno spodoba się też kalendarz
ścienny na 2022 rok oraz ceramiczne
kubki ze skrzatami. Kolejny produkt

marki Helpik to właściwie zestaw rękawica kuchenna oraz uchwyt do
gorących naczyń. Mamy też śliczne
kuchenne fartuchy z czapkami
skrzata Helpika w rożnych kolorach.
A co powiecie na ręczniki z dużym
haftem dwóch skrzatów? Z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy również
fantastyczną płytę ze słuchowiskiem
świątecznym w wykonaniu Zespołu
Artystycznego Seniorów Cordis, należącego do naszego Stowarzyszenia.
Znajdziecie na niej nie tylko najpopularniejsze polskie kolędy.
I oczywiście zaglądajcie do naszego
sklepu systematycznie, bo wkrótce
pojawią się kolejne nowości! 3
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W codziennej działalności Stowarzyszenia Aktywny Senior każdy
dzień jest ważny i wyjątkowy. Ale w
sposób szczególny akcentujemy ten,
w którym przypada święto naszego
patrona św. Franciszka z Asyżu (20
listopada). W symboliczny sposób,
nawiązując do jego przesłania, tego
dnia co roku członkowie Stowarzyszenia AS w restauracji jedzą obiad
za symboliczną złotówkę.

W

tym roku wydaliśmy takich
obiadów blisko tysiąc. To
symboliczny, piękny gest
przypominający, że dobro można dawać zawsze. I tak się w naszym Stowarzyszeniu dzieje codziennie. –
Piękny sposób na to, by pokazać, że
można pomagać, że warto pomagać.
Dla nas seniorów bardzo miły sposób
podkreślenia, że ktoś o nas pamięta.
To wszystko jest bardzo ważne.
Dobrze jest wiedzieć, że bycie seniorem daje jakieś przywileje. I dziękuję
z smaczny obiad, zresztą jak zawsze
– mówił jeden z seniorów w restauracji Gary Babci Krysi w Płocku
Obchody Dnia Patrona łączymy z
obchodami Dnia Seniora. Obydwa
wydarzenia, to wyjątkowa okazja, w
której wspólnie dajemy świadectwo
pamięci o obecności osób starszych
w naszych lokalnych środowiskach.
Zawsze podkreślamy jak ważna dla
innych jest wrażliwość, wiedza, doświadczenie i ogromny potencjał seniorów. Ten widzimy i dostrzegamy
w naszej codziennej działalności.
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20.11 świętujemy
Dzień Patrona
Nie tylko obiad za 1 złotówkę

Dzień Seniora to także okazja do
tego by pamiętać w sposób szczególny o osobach najbardziej potrzebujących, doświadczonych życiowo i
czekających na wsparcie. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS to wspólnota ludzi,
którzy chcą pomagać i pomagają w
różny sposób, na różnych płaszczyznach. Czy to podczas codziennych
spotkań w salach zajęciowych Centrum Aktywnego Seniora, czy podczas wspólnego posiłku w Restauracji

Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania
Aktywności Seniorów
AS to wspólnota ludzi,
którzy chcą pomagać
i pomagają
Gary Babci Krysi. Czy podczas wspólnych wyjazdów, spotkań, rozmów.
Piękne i ważne jest to, że seniorzy tak
licznie włączają się w dzielenie się
dobrem.
Od początku naszej działalności
właśnie ten dzień chcemy zaakcentować w sposób szczególny. Aby
wszystkim wokół przypomnieć o

4 Obchody Dnia Patrona w Stowarzyszeniu AS to okazja do tego,
by przypomnieć o tym, że warto dawać dobro

Menu cateringowe
od Babci Krysi
Catering od Babci Krysi to elegancja,
doskonała jakość i wyjątkowy smak.
Dania, które rozpieszczają podniebienia i kradną serca domowym smakiem.
Spełnią wszystkie oczekiwania na
każdą rodzinną czy biznesową imprezę.

N

asza oferta jest dla tych wszystkich, którzy chcą zaoszczędzić
siły i czas przed świętami, przed
rodzinnymi i firmowymi spotkaniami
a zarazem mieć wyjątkowe, domowe
potrawy. Przygotowana w każdym
szczególe, aby przygotować najpiękniejsze spotkania bez stania w kolejce
po zakupy. Bez biegania po kuchni.
Mamy na to doskonały sposób. Tak dla
wymagających, jak dla tradycjonalistów,
smakoszy, amatorów potraw doskonałej
jakości mamy szeroką przygotowaną
ofertę cateringu. A w niej wszystko co potrzeba na imprezowy stół: dania na
ciepło, dania na zimno, zupy, sałatki, desery, ciasta.
Co proponujemy? Dania główne. U
nas królują kulinarne klasyki, dla prawdziwych smakoszy co sycą i zachwycają
domowym smakiem. Takie dania do
schrupania na domową, firmową, krótszą i dłuższą imprezę. Zatem nie bra-
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kuje bigosu, różnorodnych mięsnych
propozycji od sprawdzonego schabowego w różnych wariantach i naszego
numeru 1 – ręcznie lepionych pierogów
w siedmiu smakach.
Zupy. Nie może zabraknąć ich na żadnej imprezie. Dlatego do ich obecności
przywiązujemy dużą wagę. Cenimy tradycję, ale także szanujemy nowoczesność.
Zatem obok klasyków takich jak domowy
rosół, czerwony barszcz z uszkami czy
krem pomidorowy, nie brakuje doskonałego kremu z białych warzyw.
Przystawki. Zaskakują wyglądem, kolorem i niezwykłymi zestawieniami smaków. Śmiało możemy powiedzieć, że będą
hitem kulinarnym na każdej imprezie. U
nas elegancko serwowane, małe dania w
dużej ofercie, zachwycająco, dobrych
smakach. Od miniaturowych babeczek z
twarogiem, przez jajka z kawiorem, po
rolady szpinakowe i schab ze śliwką.
Surówki i sałatki. Nieodłączny element
każdego spotkania. Świetnie pasują do
każdego dania. Nasze zachwycają smakiem i jakością. Wszystko starannie dopracowane. Bo my wiemy, że diabeł tkwi
w szczegółach. Szczegółach, które się zapamiętuje i chce więcej. Dlatego w naszym menu jest coraz więcej propozycji,

obecności osób starszych w naszych
lokalnych środowiskach. Ale także
o tym, że tym osobom potrzebna
jest pomoc, wsparcie i szczególne
miejsce w naszym codziennym życiu. W naszym Stowarzyszeniu, którego misją i przesłaniem jest dawanie dobra seniorom, Dzień Patrona
jest dniem o wyjątkowo ważnym
znaczeniu. Dniem będącym ukoronowaniem naszych codziennych
działań, projektów, pomysłów mających osobom starszym dawać ciepło
i radość. Proste, ale bardzo ważne,
bardzo potrzebne. A jak wiemy z codziennego doświadczenia niestety
często właśnie tego: zwykłego zainteresowania bardzo brakuje seniorom w ich samotnym życiu.
W tym roku także 20 listopada
świętowaliśmy podwójnie. Jako Dzień
Patrona, którego życie, ideały są nam
bardzo bliskie. I Dzień Seniora.
Wspólnie daliśmy kolejny raz świadectwo naszej ogromnej wdzięczności i radości za dar tego miejsca, w
którym nieustannie dostrzegamy
drugiego człowieka.
Takim miejscem są restauracje
Gary Babci Krysi w Mławie i Płocku
prowadzone przez Stowarzyszenie
Aktywny Senior, gdzie każda złotówka z zamówionego dania, cateringu, zorganizowanej imprezy przeznaczana jest na pomoc seniorom. Tu
działamy i zarabiamy, aby dofinansować obiady seniorom w 50 %, dofinansować zakup leków, turnusów rehabilitacyjnych, organizować zajęcia
tematyczne, bezpłatne porady ekspertów, akcje profilaktyczne, badania
przesiewowe. A także prowadzić naszą akcję zawieszony obiad, w której
codziennie pomagamy seniorom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej, żyjącym w biedzie, którym
brakuje na jedzenie.
To się dzieje codziennie. Bo nasze gotowanie ma moc smaku i
moc pomocy. 3

Dla każdego coś dobrego

N

asz kolejny pomysł zrealizowany. Tym razem z myślą
o pupilach naszych klientów. W naszych restauracjach Gary
Babci Krysi i w Saloniku Babci Krysi
ustawiliśmy dla nich takie oto eleganckie poidełka.
Wiele razy widzieliśmy i słyszeliśmy, że nasi goście chcieliby, aby ich
pupile czuły się komfortowo podczas
wyjścia na obiad do restauracji. Miały
wygodne miejsce, w którym mogą
poczekać. I w odpowiedzi na ich
oczekiwania zaprojektowaliśmy eleganckie poidełka, które ustawiliśmy
naszych lokalach. A, że dbamy o
wszystkich to także czworonożni

przyjaciele naszych klientów mają u
nas swoje miejsce z miseczką wody.
Nasze lokale, to miejsca, w których
chcemy, aby każdy czuł się dobrze.
Ciągle zatem się zmieniamy, coś udoskonalamy, wprowadzamy kolejne
nowości. Tak jest i tym razem kiedy
dołączmy do miejsc, w których widok
miski z wodą czy karma dla psa jest
po prostu normalnością. A jedzący
coraz częściej poza domem klienci
mają pewność, że ich pupil też czuje
się dobrze. 3

4Na zdjęciu: W restauracjach Gary
Babci Krysi dbamy także o pupili naszych klientów

Tak pięknie
razem jadamy

W

iemy, że je się także oczami.
Stąd tak wiele uwagi przykładamy do smaku i estetyki podawania potraw. A także wystroju naszych wnętrz i zastaw, na
których serwujemy nasze dania.
Nasi kochani goście, bardzo was lubimy rozpieszczać i zaskakiwać. Wiadomo przede wszystkim smakiem domowych, wyśmienitych dań. A do
doskonałego smaku dodajemy zawsze
uśmiech, piękne otoczenie i.... No właśnie kolejna niespodzianka już zrealizowana. Bo od 6 grudnia w restauracjach Gary Babci Krysi nasze domowe
pyszności serwujemy na nowych zastawach. W zupełnie odmienionej, eleganckiej kolorystyce, która doskonale
komponuje się ze świątecznym wystrojem sal restauracyjnych. Mamy nadzieję, że szaro – czerwone połączenie
przypadło wszystkim do gustu. W nowych kuflach podajemy i zapraszamy
do smakowania grzańca. 3
4 Na zdjęciu: Do naszych restauracji
zawitała nowa zastawa 3

Pysznie, domowo, nastrojowo

nowych ciekawych, lekkich smaków. A
wśród nich brokuły, kalafiory, wiosenne
mixy sałat i buraczkowe oraz marchewkowo – groszkowe standardy.
Dodatki od Babci Krysi. Smacznie,
dużo, różnorodnie, domowo to nasza
maksyma. Dlatego w naszym menu do
każdego dania można zamówić ulubione
dodatki. Frytki, kluski śląskie, ręcznie lepione kopytka, albo kulki z kaszy gryczanej. Wszystko co konieczne, aby nasi
smakosze byli zadowoleni i najedzeni.
Wystarczy się tylko do nas zgłosić. Zaproponujemy wam menu na każdą
okazję. Telefon: Płock - tel. 791 187 234,
Mława - tel. 792 187 235. 3

4 W naszych restauracjach Gary
Babci Krysi święta zawsze witamy
w wyjątkowy sposób. Smakiem i zapachem domowych dań. A także
pięknym bożonarodzeniowym wystrojem.
Nasi pracownicy i seniorzy przygotowują setki przepięknych dekoracji.
A skoro przed nami rodzinne spotkania, uroczyste kolacje, chwile pełne
radosnych przeżyć, to taki klimat widać w naszych restauracjach. Zawsze
przygotowujemy się do tego czasu
bardzo starannie, tworząc wyjątkową atmosferę. W restauracjach
Gary Babci Krysi w Mławie i Płocku
królują choinki, świerkowe girlandy
z ukrytymi w nich aniołkami,
gwiazdkami. Świat pełen migocących lampek i setek barw. A wszystkiemu przyglądają się skrzaty Helpiki, dzieło naszych seniorek. Dobre
duszki każdego domu i każdego
czasu. Zatem są obowiązkowymi towarzyszami na świąteczny czas. Jak
mówią goście naszych restauracji,

taki wystrój to piękna podróż do czasów dzieciństwa. Sprawia, że jedzenie w takim otoczeniu ma niepowtarzalny smak! A nas cieszy, że jest
zaproszeniem do kulinarnych smaków przygotowanych w naszych restauracjach. 3
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świąteczne, bajkowe wystroje
Hołdujemy tradycji

Smakują każdemu!
Tylko u Babci Krysi takie pierogi
Kto jeszcze nie próbował naszych
kultowych pierogów z serem i
słodką śmietanką? To właśnie ma
okazję, by poznać wyjątkowy smak
kulinarnego rękodzieła. Delikatne
ciasto, pełne idealnie puszystego
sera. Ręcznie lepione, domowy
smak. Smakują każdemu!

U

ważamy, że dzień bez naszych
pierogów to dzień stracony.
Bo tak cudownych w smaku,
niesamowitych i nie do podrobienia
pierogów z idealnie doprawionymi
różnymi rodzajami farszu, nie zjecie
nigdzie indziej. A dodatkowy plus to
danie, które łączy mięsożerców i wegetarian. Zależy z jakim farszem wybierzecie pierogi.
Zapewniamy, że tak dobrych pierogów jak u Babci Krysi nie znajdziecie. Danie dla poszukiwaczy doskonałego, domowego smaku mamy
opanowane do perfekcji. U nas zawsze zjesz pierogi pyszne, świeżo,

ręcznie lepione i w kilku wersjach
smakowych. Codziennie czekają dla
was u Babci Krysi. Wypełnione po
brzegi niesamowicie smakowitym
farszem. Nigdy się nie znudzą. W naszej ofercie mamy smaki do wyboru,
do koloru. Z serem i słodką śmietanką, ruskie, z mięsem, ze szpinakiem, kapustą i grzybami, kaszą. Wy
decydujecie, które zamawiacie. A my
rozpieszczamy niesamowitym smakiem i lekką ceną.
Czyli każde zamówienie, to dla was
gwarancja doskonałego smaku. A dla
nas możliwość pomocy seniorom w
50% dofinansowaniu obiadów. Bo
dochód z każdego dania jest w całości
przeznaczany na pomoc seniorom.
Kultowe danie, potęga domowego
smaku. Kto nie jadł niech żałuje. I
szybciutko pędzi do Babci Krysi zamówić kulinarne rękodzieło.

4 Na zdjęciu: W restauracjach Gary
Babci Krysi zjecie najlepsze pierogi 3

U nas jest jak w krainie
świętego Mikołaja

Kto nie kocha św. Mikołaja? No
nie ma takich osób. Czy dzieci, czy
dorośli jednakowo go uwielbiają.
Wiedząc o tym - jeszcze zanim na
dobre rozgościł się w naszych domach z okazji świąt Bożego Narodzenia - zaprosiliśmy mieszkańców
Mławy na spotkanie z tym wyjątkowym gościem i jego cudownymi
śnieżynkami. Gdzie? Do Garów
Babci Krysi w Mławie.

U

babci Krysi wszyscy czują się
doskonale. No to i Mikołaj pojawił się, nawet troszeczkę
przed świętami. Jak to się stało?
Wiemy jak bardzo i starsi i młodsi
uwielbiają czas świąt. Ten klimat,
zapach i smak wyjątkowych potraw.
Zatem z myślą o wszystkich, którzy
cały rok niecierpliwie czekają na
spotkanie z Mikołajem zorganizowaliśmy takie u Babci Krysi w Mławie. A cały lokal i jego otoczenie wyglądały jak prawdziwa wioska Św.
Mikołaja. Czekało tu moc atrakcji,

czyli coś dla starszych i dla młodszych. Dzieciaki mogły cudownie
spędzić czas na zabawach, uczestniczyć w konkursach, animacjach.
No i najważniejsze porozmawiać ze
Św. Mikołajem. Był także czas żeby
przypomnieć mu o prezencie pod
choinkę, tak na wszelki wypadek,
gdyby napisany wcześniej list do Mikołaja gdzieś się zawieruszył.
Każdy odwiedzający naszą restaurację i przygotowany jarmark świąteczny mógł cieszyć się nie tylko
wyjątkowym klimatem świątecznym, ale również delektować się
smakiem domowego jedzenia. Przygotowaliśmy grillowane swojskie
kiełbaski, karkówki, kaszanki, szaszłyki. Przepyszne zimowe herbatki
Babci Krysi oraz grzane piwo i
grzane wino.
W taki sposób mieszkańcy Mławy
mieli okazje spędzać przedświąteczne
weekendy, aż do Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie atrakcje i wejście
były bezpłatne. 3

Nasza mławska restauracja Gary
Babci Krysi już pachnie i świątecznym klimatem i zbliżającymi się
świętami Bożego Narodzenia. Jak
co roku nasi seniorzy i pracownicy
dekorują salę setkami przepięknych ozdób, które wprowadzają w
klimat tych niezwykłych świąt.

Z

atem królują choinki, zimowe
drzewka, łańcuchy, stroiki i
oczywiście nasz skrzat Helpik.
A całości dopełniają nieodłącznie
związane z czasem wigilijnym
bombki. Wszystko po to, by nasi goście odwiedzający to miejsce mogli
już cieszyć się nadchodzącymi świętami. Do wystroju dołączamy ofertę
dań świątecznych i zimowych. Jak zawsze przygotowujemy się do tego
czasu w bardzo staranny sposób. I

Boże Narodzenie ma
wiele swoich symboli,
które wykorzystujemy
w tworzeniu dekoracji
myślimy o odpowiednich dekoracjach
bożonarodzeniowych, dzięki którym
panuje u nas wyjątkowa atmosfera.

4 U Babci Krysi pachnie i smakuje świętami

Boże Narodzenie ma wiele swoich
symboli, które wykorzystujemy w
tworzeniu dekoracji. Dlatego w naszym wystroju są setki dekoracji, kolorowych lampek i pachnących prawdziwym lasem choinek.
Jednym słowem pozwalamy bożonarodzeniowym ozdobom zapanować nad przestrzenią wokół nas.
Bo dzięki temu jest pięknie. A jak
mówią nasze seniorki i odwiedzający restaurację taki wystrój to rów-

nież kojąca podróż do czasów dzieciństwa. Tak jak i w naszym menu w
wystroju hołdujemy tradycji, temu
wszystkiemu co wiąże się ze wspomnieniami domu rodziców, dziadków
i babć. Aby w ten sposób przywołać
najpiękniejsze wspomnienia. I stworzyć naszym gościom przestrzeń, w
której z przyjemnością, rodzinnie
spędzą czas delektując się wyjątkowym smakiem świat i przygotowanych domowych dań. 3

Dobre porady na udany makowiec

4Bez wątpienia makowiec to jedno z tych ciast,
które musi znaleźć się na wigilijnym i świątecznym
stole. Dziś podpowiadamy kilka ważnych zasad,
które pozwolą przygotować ten świąteczny specjał
jak najlepiej.
Wiele pań, które decyduje się na samodzielne upieczenie makowca narzeka, że ciasto jest zbyt suche.
O czym należy pamiętać, aby makowiec był idealnie
wilgotny? Po pierwsze należy masę makową wymieszać z kilkoma łyżkami śmietany. Innym sposobem na nadanie masie makowej odpowiedniej konsystencji jest połączenie masy makowej z utartym
jabłkiem. Te dwie proste kucharskie sztuczki stosowane przez nasze babcie sprawią że ciasto z pewnością będzie znikało w mgnieniu oka z talerzy. 3
Jednym z najważniejszych, jeśli
nie najważniejszym elementem w
naszej codziennej działalności są
szkolenia pracowników. I takie
właśnie trwają dla osób na co
dzień zaangażowanych w prowadzenie restauracji Gary Babci
Krysi, przygotowywane menu,
kontakt z klientami.

S

zkolenia pozwalają, aby na jak
najwyższym poziomie i w zgranym zespole była realizowana
idea naszego Stowarzyszenia. Bo
profesjonalny, zgrany zespół jest najważniejszym elementem naszych restauracji. Zespół ludzi, którzy muszą
czuć misję naszej działalności.
W rozpoczętym cyklu szkoleń
uczestniczyła między innymi manager Garów Babci Krysi w Płocku
Malwina Więckiewicz. Tygodniowe
szkolenie to czas na zdobywanie i
podnoszenie kompetencji zawodowych. Wspólnie z uczestnikami z innych placówek uczestniczyła w zajęciach pozwalających poznawać
środowisko branży gastronomicznej
i drogi rozwoju osobistego.
Ten rok to początek wielu nowych projektów w Stowarzyszeniu
AS, które jest jedynym właścicielem
restauracji Gary Babci Krysi. I początek cyklicznych szkoleń pracowników. A zatem i początek profesjonalizacji kadry na co kładziemy
ogromny nacisk. Stawiamy również
na rozwój i wspieramy naszych pracowników. Stąd kolejne szkolenia.
Uczestniczyła w nich szefowa

Szkolimy się!
W restauracjach zespół jest najważniejszy

kuchni Płockich Garów Babci Krysi
Monika Nowicka. Tu znów podziękowania za pełen profesjonalizm i
wielki zastrzyk wiedzy przesyłamy
dla Akademii Gastronomii.
W szkoleniach uczestniczyła także
manager Ewa Kapuścińska. Tu te-

matyka szkolenia brzmiała "Manager cateringu". I idziemy dalej, bo
tajniki dotyczące serwowania win
poznawał personel Garów Babci
Krysi z Mławy i Płocka oraz Saloniku
Babci Krysi w Płocku. A kolejne szkolenia już w planach. 3

4 Cenimy sobie profesjonalizm, dlatego bardzo ważny jest
kolejny zastrzyk wiedzy
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Odkryj naszą gwiazdę!
12

To będzie wyjątkowo pyszna zima!
Za oknem śnieg. Miliony lodowych gwiazdek spadają sobie cichutko z nieba, zmieniając nasz
świat w zimowe królestwo, przykryte równiutko śnieżną kołderką. Myślami wracamy wtedy
do swoich gwiazdek pełnych ciepłych życzeń i najmilszych prezentów. U nas w lokalach na stołach też znajdziecie gwiazdy. Są
wyjątkowe. Kryją wiele niespodzianek i to dla każdego.

Z

dradzimy, że są to niespodzianki kulinarne przygotowane specjalnie przez naszą
Babcię Krysię. Bo przecież babcia najlepiej wie, co jest dobre w mroźną
zimę. Co nas wtedy najlepiej rozgrzeje, a co postawi na nogi. - Nie wychodź na mróz bez czapki i rękawiczek a do tego na pusty brzuch –
powtarza zawsze, gdy na dworze
temperatury minusowe. I jest w tym
dużo racji, bo zimą przez głowę bez
nakrycia ucieka dużo ciepła z organizmu, łatwo też o odmrożenie palców. A co z tym pełnym brzuchem?
Po zjedzeniu dobrego bigosu naprawdę mrozy nie są takie straszne,
bo mamy więcej energii. Także nie
dyskutujemy z babcią, bo babcia zawsze ma rację i gotujemy w Garach
Babci Krysi, jak również w Saloniku
grochówkę, bigosy, fasolę, żury. To one
są gwiazdami naszego nowego menu,
dzięki któremu nie dość że się najecie
do syta, to będziecie też pełni energii
do zmierzenia się ze zdradliwą zimową aurą.
I wierzymy, że spodoba wam się nasza gwiazda i to od pierwszego wejrzenia, bo pełna jest domowych, rozgrzewających smakowitości dla
naszych gości. Na każdej stronie znajdziecie moc dobrego, czy to na rodzinny obiad, czy deser, czy przyjacielski wieczór. I każda strona naszego
zimowego menu to zaproszenie na
niesamowitą wyprawę kulinarną.
Poznajcie np. babciną grochówkę.
Nasze zupy przygotowujemy z niezwykłą starannością, wierząc w ich

dobroczynny i zdrowotny charakter.
Do ich przygotowania używamy tylko
naturalnych składników, z których na
pierwszym miejscu są warzywa i wyselekcjonowane przyprawy, jednocześnie dbając o ich tradycyjny smak
i aromat. Jej wyjątkowy aromat podkreślają jagody leśnego jałowca, czosnek i majeranek.
Na pewno swoich wiernych fanów
znajdzie też żurek na zakwasie. Przygotowywany i podawany jest tradycyjnie z jajkiem oraz białą kiełbasą.
Tajemnicą smaku jest wędzony boczek przesmażony na cebuli. Ceniony

za smak, zapach i bogaty skład. Zakwas pochodzi oczywiście ze Spiżarni
Babci Krysi.
W zimowym menu nie może zabraknąć oczywiście babcinego bigosu.
Tu kulinarny kunszt naszej babci nie
ma sobie równych. Bigos babci Krysi
przygotowywany jest z prawdziwej
kiszonej kapusty od sprawdzonego
dostawcy. Sekretem smaku bigosu
jest specjalna mieszanka przypraw
oraz dobrze dobrane gatunki mięsa i
warzyw. Pamiętajcie, że bigos wymaga długiego gotowania a jego aromat uświetnia kilka naszych tajemniczych składników.
Polecamy również w chłodne dni i
wieczory fasolkę Babci Krysi. Fasolę
Piękny Jaś gotujemy z dodatkiem ziół
i liścia laurowego, a potem dodajemy
podsmażoną wędzoną kiełbasę, cebulkę, boczek oraz aromatyczny sos
pomidorowy. Taki jest przepis. A naszą fasolkę podajemy z bułką.
Największe hity zimowego menu
zostawiliśmy na koniec. Są to żeberka z pieca, czyli porcja żeberek –
pysznie marynowana, gotowana i
zapiekana, a na koniec polana ciemnym sosem, posypana orzechami
ziemnymi i smażoną karmelizowaną
cebulką. Serwujemy ją z chipsami z
ziemniaków oraz surówką z czerwonej kapusty. A na łasuchów czeka
gorąca szarlotka. Szarlotka Babci
Krysi nie ma sobie równych. To rozkosz w czystej postaci. Między dwie
warstwy kruchego ciasta, dajemy
grubą warstwę prażonych słodkokwaśnych jabłek, doprawionych cynamonem i cukrem. Naszą szarlotkę
podajemy na gorąco z dodatkiem
konfitur ze Spiżarni Babci Krysi. I
jest to mega duża porcja!
Nie macie czasu przyjść do nas na
te rarytasy? Zamówcie. Dostarczymy
wszystko pod wskazany adres do waszych domów, jak również do pracy.
Wszystkie pyszności znajdziecie na
stronie www.odbabcikrysi.pl. 3
4 Na zdjęciu: Poznaj gwiazdę i spróbuj naszych zimowych hitów! 3

Na rodzinne przyjęcie albo spotkanie firmowe

Ugościmy po królewsku

T

Cóż to było za przyjęcie. Klasa sama
w sobie, fantastyczna obsługa pięknie
przystrojone stoły i sala, elegancja na
najwyższym poziomie i te dania. Ten
tatar z przepiórczym jajkiem tak pięknie podany. A ten krem z borowików.
Poezja smaku, las w zasięgu ręki i ta
„kropeczka nad i”, ten jeden smakowity
borowik pozostawiony dla ozdoby i dla
radości podniebienia.

o nie jest opis wystawnej uczty,
napisany ongiś przez klasyka literatury. To opinie zadowolonych
klientów. A było ich wielu i cieszymy się
z tak wysokich i miłych ocen. To najlepsze świadectwo tego, jakie są przyjęcia
okolicznościowe w Saloniku Babci Krysi,
jak również w Garach Babci Krysi.
Nasze lokale znajdziecie w Płocku i
w Mławie. W tych gościnnych restauracjach można się spotkać się ze znajomymi na co dzień na obiedzie, jak
również na pysznej kawie. Można również zamówić przyjęcie okolicznościowe typu rodzinny jubileusz,
chrzciny, imieniny, urodziny, i to także
w środku tygodnia. Klimat spotkania i
menu dostosowujemy indywidualnie
do potrzeb klienta. Wszystko w dogodny sposób i przystępnej cenie. Przygotowujemy także konsolacje w cenie
od 35 złotych od talerzyka. A przed
nami świąteczny i noworoczny czas.
Tu również jesteśmy gotowi na przyjęcie państwa na spotkania firmowe. A
nic lepiej nie podkreśla świątecznego
nastroju jak smak i zapach domowych,
tradycyjnych dań. Ugościmy wszystkich specjalnym menu w którym znajduje się moc świątecznych pyszności
tj. swojskie pierogi, barszcz z uszkami,

domowe pasztety, a także oczywiście
śledzie i ryby. Oczywiście, wszystko
według oczekiwań naszych klientów.
Wy składacie zamówienie, my spełniamy waszą wizje. Naszą kuchnię doskonale znacie, ale zadbamy również
o wszystkie pozostałe szczegóły udanego przyjęcia tj. wystrój sali, odpowiednie od okoliczności ozdoby,
kwiaty, zastawa. Wszystko po to, abyście wy, jak również wasi goście czuli
się komfortowo w naszych progach.
Oferujemy również catering. Zaproponujemy wam menu na każdą okazję.
Wypożyczymy zastawę, stoły, krzesła.
Oczywiście, zapewniamy dowóz zamówienia pod wskazany adres na terenie
Mławy i Płocka, samochodami spełniającymi wymogi sanitarne i epidemiologiczne. A korzystając z naszych usług
pamiętajcie, że wspieracie działalność
Stowarzyszenia Aktywny Senior. Cały
dochód wygenerowany ze sprzedaży
w naszych restauracjach przeznaczamy na cele aktywizowanie i opiekę
nad osobami starszymi.
W celu otrzymania szczegółowej
oferty lub dokonania rezerwacji sali
na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr telefonu Płock 791 187 234, Mława
792 187 235. 3
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Z tajnej receptury naszej Babci Krysi

B

abcia Krysia doskonale wie, co
jest najlepsze na zimową porę.
- I rozgrzeje i humor poprawi
– powiada. W wielkim rondlu grzeje
czerwone, słodkie wino. Dodaje do
niego cynamon, goździki, skórkę pomarańczy. Reszty nie mogliśmy zobaczyć, bo zaczęła wszystko mieszać.
Cóż to takiego? Oczywiście tradycyjny grzaniec! Zapach po kuchni rozniósł się nieziemski. Brakowało tylko
do kompletu kominka, żeby się przed
nim z grzańcem wygodnie rozsiąść i

patrzeć jak wesoło ogień trzaska. Babcia Krysia nie dała nam marzyć, bo
wydała dyspozycje, że jej najlepszy
pod słońcem grzaniec, wymaga wyjątkowego podania. Wzięliśmy sobie
do serca jej prośbę. Możecie w naszych
lokalach zamówić grzaniec w wyjątkowych kubkach. Zobaczycie sami, jak
pięknie się prezentuje na stole, a jeszcze lepiej smakuje. Jeśli macie ochotę
rozgrzać się i posiedzieć w miłej atmosferze, gdy śnieg za oknem sypie,
zapraszamy do saloniku. 3

Zimno? Najlepszy jest grill i grzańce!

W

tym roku zima będzie surowa, mroźna i chłodna.
Tak jak ongiś bywało. Co
wtedy jest najlepsze? Otóż kochani,
wtedy czas najwyższy na rozgrzewkę i dobry posiłek. Zapraszamy wtedy szybko do naszych lokali np. Saloniku Babci Krysi. Miła
atmosfera gwarantowana, ciepło
grzeje od samego progu. A co rozgrzewa??? Oczywiście dobry kawał
mięsa z grilla - żeberka i karkówka

w sosie, w towarzystwie pysznej sałatki i gorących pieczonych ziemniaków z przyprawami. To jeszcze
nie koniec, bo do tego zestawu
idealnie pasuje aromatyczny, rozgrzewający grzaniec. Przyjechaliście
samochodem? No to musi wystarczyć herbata z imbirem, goździkami
i cynamonem.
Oto nasza pyszna wyjątkowa, zimowa oferta, której koniecznie musicie spróbować! 3

Zapraszamy do Saloniku

4Bajkowo, zimowo, świątecznie
Przyjdźcie do naszego wyjątkowego
zimowego ogródka ukrytego na
urokliwej płockiej starówce. Mamy
pięknie przystrojoną choinkę. Na
każdym stole uroku posiłkom dodają świąteczne stroiki. Wielkie koło
przywieszone pod sufitem otoczone
jest choinkową girlandą i ozdobami
ze słomy takimi, jak to kiedyś się
robiło. A do tego, gdy wieczór nadchodzi, cały nasz zimowy ogródek
skąpany jest w migotliwych światełkach i wesoło trzaska ogień za
szklanych kominków.
W naszym zimowym ogródku jest
tak, jak sobie wymarzyliśmy, czyli

bajkowo. Wszystko po to byście
poczuli urok i magię zimowych
spotkań. W menu czekają wyjątkowo smaczne, domowe, sycące i
rozgrzewające dania. Któż odmówi
sobie chrupiąco-soczystej golonki,
bigosu, pysznej grochówki czy pieczonych żeberek. A to nie koniec,
bo rozgrzewamy dalej... babciną
herbatą z goździkami, cynamonem
i pomarańczą albo pysznym grzańcem. A na dokładkę podajemy domową szarlotkę.
4 Na zdjęciu: Magiczny ogródek
Saloniku Babci Krysi czeka zimową
porą na gości 3
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Czasem w życiu dzieją się prawdziwe cuda!

Mamy 10 tys. zawieszonych
obiadów dla naszych podopiecznych! Taki wynik udało się osiągnąć zaledwie w ciągu kilku dni i to
dzięki apelowi jednej osoby! Wiecie, ile potrzebujących osób będzie
mogło skorzystać w Garach Babci
Krysi z darmowych posiłków?

N

ieść pomoc i wsparcie osobom starszym to dla naszego
stowarzyszenia najważniejsza misja. Ludzi w potrzebie nie brakuje, a chyba jednym z najsmutniejszych zjawisk w dzisiejszych
czasach jest to, że są obok nas seniorzy żyjący na skraju ubóstwa,
którzy nie są w stanie ze skromnych
emerytur przeżyć z miesiąca na miesiąc. Stają oni często przed dylematem, za co zapłacić w pierwszej kolejności, a na czym zaoszczędzić?
Najważniejsze są oczywiście bieżące
rachunki i niezbędne lekarstwa. Na
samym, szarym końcu pozostaje
kupno chleba. Seniorzy po cichutku
przechodzą na coraz skromniejsze
diety. To nie pomaga, bo ceny żywności w sklepach i tak coraz szybciej
i coraz częściej szybują do góry.
Osoba samotna machnie ręką i
Spotkania z Katarzyną Królikowską zawsze są wyjątkowe. Nasza
terapeutka od serc i umysłów twórcze działania, łączy z poradami psychologicznymi. Gdzieś przy okazji
pojawiają się rozmowy o życiu, o
tym co nas seniorów cieszy, a co
smuci. Okazuje się, że wszystko ma
jakiś sens, dobre i złe doświadczenia są potrzebne i na każdy problem
można znaleźć rozwiązanie. Ostatnio przekonała nas, że nigdy nie jest
za późno na to, żeby marzyć… i żeby
te marzenia spełniać.

stwierdzi, że nie ma najmniejszego
sensu gotować obiadu dla jednej
osoby. Przecież to absurdalna sytuacja. Tak nie może być. Wszyscy
mamy prawo żyć normalnie.
Nie zgadzamy się na taki stan rzeczy i wychodzimy z pomocą. W Garach Babci Krysi codziennie wydajemy zawieszone obiady. Pochodzą
one z waszych darowizn, które prze-

Czasami dzieją się
jednak prawdziwe cuda!
Tak się stało, gdy naszą
akcję postanowił
wesprzeć znany z
Instagrama Make Life
Harder.
znaczamy na darmowe posiłki. Codziennie zachęcamy do wspierania
tej akcji - kupowania obiadów dla innych, którzy z powodu różnych życiowych zawirowań, nie mogą sobie
na to pozwolić… I ZAWSZE możemy
na liczyć na wasze hojne wsparcie!
Miesięcznie udaje się w ten sposób ufundować po kilkadziesiąt obiadów. Czasami dzieją się jednak prawdziwe cuda! Tak się stało, gdy naszą
akcję postanowił wesprzeć znany z

Instagrama Make Life Harder, prezentujący uroki życia. Wyrzucił na
swoją stronę post o prowadzonej
przez nas akcji, czyli zawieszonym
obiedzie w Garach Babci Krysi z dopiskiem, że warto pomagać. To w zupełności wystarczyło.
Nagle liczniki na naszych stronach zaczęły wariować. Zawieszonych obiadów przybywało w tempie
geometrycznym. Odzew na post ze
strony Make Life Harder był
ogromny i błyskawiczny. Nie wierzyliśmy w to, co się dzieje!!! Okazało się, że mamy zapas zawieszonych obiadów w ilości 10 tys. szt.!!!
Zdążyliśmy już ochłonąć z wrażenia,
ale nawet nie wyobrażacie sobie,
jaki to dla nas prezent. Cieszymy się
z tego, jak wielu osobom będziemy
mogli wydawać darmowe posiłki,
zwłaszcza że mamy zimę za pasem
i chyba najgorszy czas w roku na
przetrwanie.
W tym miejscu dziękujemy
wszystkim darczyńcom za wsparcie.
Tak samo ważny jest dla nas każdy
pojedynczy gest, jak i cała lawina dobroczynności, która na nas spłynęła.
I choć teraz możemy chwilowo spać
spokojnie, jeśli chodzi o zawieszone
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obiady, to cały czas musimy pamiętać,
by ich systematycznie przybywało.
Darmowe posiłki szybko się rozejdą, a nasze dzieło musi dalej trwać.
Dzięki waszej empatii i życzliwości
wiemy, że możemy na was liczyć i że
na pewno będą się dalej dziać cudowne rzeczy. I niech się dzieją, bo dodają nam one skrzydeł. 3

4 Zawieszony obiad to nie jedyna
pomocowa akcja Stowarzyszenia
Na Rzecz Aktywności Seniorów AS.
Również dochód ze sprzedaży
skrzatów Helpików czy dań w Garach Babci Krysi pozwala nam refundować leki, czy fundować
paczki żywnościowe osobom będącym w potrzebie.3

Masz już mapę marzeń?
Sprawdzony sposób na fantastyczne życie każdego seniora

N

ajpierw jednak te marzenia
trzeba poznać i utrwalić. Należy na chwilę się zatrzymać,
pomyśleć, czego nam brakuje, wziąć
na warsztat swoje wszystkie pragnienia i... przenieść je na papier.
Marzysz o podróżach? Na dużej
kartce wklej widok gór, o których marzysz, czy wypoczynku nad plaży nad
morzem, za którym tęsknisz. Brakuje
ci miłości? Wklej na kartkę obrazek
splecionych dłoni zakochanej pary,
która wybrała się na spacer. Chcesz
więcej spotykać się z rodziną?
Umieść na kartce zdjęcie z rodzinnego obiadu. Dołącz kwiaty, które
chcesz mieć w swoim ogrodzie, a nawet tę szałową, czerwoną sukienkę
z katalogu, którą bardzo chciałabyś
założyć, choć jeszcze nie wiesz na
jaką okazję. Masz jednak ogromną
ochotę ją kupić.
Z tych twoich marzeń wyjdzie niesamowity kolaż. Aż sama będziesz zaskoczona, co ci po głowie chodzi, ile
tych rzeczy jest i jak wiele z nich jest
w zasięgu ręki. Przyjrzyj mu się uważnie. Swoją mapę marzeń umieść w
widocznym miejscu i bierz co twoje.
Do odważnych świat należy. Idź za
ciosem. Dlaczego nie? W końcu sama
zauważysz, że wiele zależy od ciebie,
od tego co ty chcesz i od tego, czy odważysz zrobić się ten krok naprzód.
- Warto co roku tworzyć takie
mapy marzeń. Łatwo jest je zrobić,
wycinając kolorowe, przyciągające
naszą uwagę obrazki z magazynów.
Same zobaczycie, że się potem
sprawdzają w życiu. Wystarczy patrzeć na nie, myśleć o tym, co na nich
jest i dążyć do ich spełnienia – prze-

konywała uczestniczki warsztatów
Katarzyna Królikowska.
Seniorki na początku patrzyły na
nią z niedowierzaniem. Ręce z nożyczkami same się jednak rwały do
wycinanek. – Właściwie, dlaczego nie
spróbować? – skwitowały panie, dodając, że przecież dzieci odchowane i
na swoim, zdrowie jakieś jest, można
więc robić to, co się chce i tak, jak się
chce. Choć też przeszedł człowiek
swoje w życiu. Ale przez to nabrał doświadczenia i zahartował się przez
tyle lat. - Jesteśmy wiedźmami. Tylko
nie strasznymi czarownicami z bajek.
Wiedźma to kobieta, która wie –
wtrąca pani Kasia.
Co jednak z tego, że seniorki swoje
wiedzą, jak nikt ich wiedzy nie potrzebuje. One chciałyby np. opiekować się
swoimi wnukami. Tymczasem dzieci
wolą oddawać swoje pociechy do
żłobka, choć babcie są w pełni sił.
- Musisz się nauczyć, że każdy rodzic ma prawa do wychowania
dziecka, jak chce. Bo babcia np. najchętniej dawałaby dziecku czekoladki, gdy matka tego absolutnie nie
akceptuje – podpowiada pani Kasia.
I temat sam schodzi na dzieci. Kto

ma córkę, a kto syna. Z kim się lepiej
dogadać, a kto nawet nie zadzwoni,
no chyba że czegoś potrzebuje. I nie
ma w tym żalu. Raczej jest to racjonalne stwierdzenie, że przecież córka
jest zagoniona, że żyje własnym życiem, robi karierę, mieszka w innym
mieście... Ale raz na jakiś czas ten telefon do matki, by się przydał, z prostym pytaniem „co słychać?”.

I każdy wiek ma swoje
dobre strony. Tylko
trzeba chcieć żyć i
korzystać z życia. W
końcu jesteśmy tutaj w
stowarzyszeniu,
jeździmy na wycieczki,
bawimy się, uczymy się,
będziemy mieć swój
kalendarz
Milczący przez miesiące telefon
to bolączka wielu seniorów. No ale
tak to jest, że dzieciom trzeba dać nie
tylko korzenie, ale i skrzydła. Dzieci
są gośćmi zarówno w domu, jak i w
życiu. Nie jesteśmy ich właścicielami.
Trzeba to przyjąć ze spokojem. A czasem okazuje się, że to synowa albo

zięć bardziej zaskakują niż własne
dzieci i zadzwonią, i zapytają, i wyciągną na kawę.
Znów pada z sali, że każdy ma
swoje wyobrażenie, jak powinna wyglądać rodzina, a życie i tak pokazuje
swoje. - Nie oczekuj to się nie rozczarujesz – to stwierdzenie znów postawiło wszystkich twardo na nogi.
To wróćmy może lepiej do tych marzeń. Marzyło się kiedyś o wielu rzeczach, a życie sobie płynęło. - No i
co? Gdybym znowu miała 20 lat, nie
wiedziałabym o tym wszystkim, co
wiem, o co w życiu chodzi. Zresztą
wszystko przychodzi z czasem i na
wszystko jest odpowiedni czas. I
każdy wiek ma swoje dobre strony.
Tylko trzeba chcieć żyć i korzystać z
życia. W końcu jesteśmy tutaj w stowarzyszeniu, jeździmy na wycieczki,
bawimy się, uczymy się, będziemy
mieć swój kalendarz – w końcu w paniach wygrała chęć szukania pozytywnych stron życia.
Więc czego seniorom brakuje?
Czasem drugiej połowy. - Na pewno
połowy? Jesteśmy całością i powinniśmy szukać drugiej całości. To błąd
szukać połówki. To jakby się było nie-

pełnym. To powoduje przekonanie,
że bez drugiej osoby jesteśmy niepełni. Najpierw trzeba umieć żyć ze
sobą, ze swoją samotnością i akceptować siebie. Dopiero potem można
kogoś szukać. Jeśli ktoś nie potrafi być
sam, to z kimś też niczego nie stworzy
– tłumaczy Katarzyna Królikowska i
dodaje też, że nie warto czekać na
księcia z bajki. Sąsiad Grzegorz zza
ściany też może być fajnym facetem.
No tak… Na początku to każdy jest
dobry i tylko z dobrej strony się prezentuje. Do tego miłość nie widzi wad.
Ale przecież kto nie ryzykuje, ten nie
ma. A może to całe zakochanie to
czysta chemia szalejących feromonów? A może przeznaczenie?
Dobrze, że chociaż samemu
można wybrać wycieczkę, na którą
chce się jechać. Albo kwiaty do posadzenia w ogrodzie, albo…
Bo tak naprawdę na wiele rzeczy
mamy sami wpływ. Trzeba tylko wiedzieć, czego się tak naprawdę chce.
Dopiero wtedy marzenia stają się rzeczywistością. Może więc warto mieć
pod ręką swoją własnoręcznie stworzoną mapę marzeń, żeby nie stracić
swoich celów... 3

MAGAZyN

Zdrowe ciało i duch
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Porady eksperta

Autobus mój ulubiony!

W

iecie jaki jest ulubiony
środek komunikacji seniorów? Wielu lubi mieć
kontrolę nad czasem i pełną mobilność, więc jeździ swoimi samochodami. Druga grupa przekonuje, że
ruch to zdrowie i zrobienie 10 tysięcy kroków dziennie na zajęcia w
Centrum Aktywności Seniora, spacer nad Wisłę i wyprawę po zakupy
do sklepu to podstawa. Ale jest też
wierna grupa fanów autobusów Komunikacji Miejskiej. Dlaczego? Bo
seniorzy cenią niezależność. Nie mu-

szą martwić się szalejącymi cenami
benzyny przy swoich emeryturach,
a do tego, kto by sobie głowę zawracał zmianą oleju, opon i wizytami u
mechanika. A dzięki Komunikacji
Miejskiej w Płocku mogą dotrzeć
wszędzie, gdzie tylko chcą w mieście. Chwalą wygodny, nowoczesny
tabor i niskopodłogowe pojazdy.
Może nie każdy młodzieniaszek zaparzony w ekran telefonu, rozparty
na dwóch miejscach siedzących,
ustąpi miejsca, ale kto by się tym
przejmował. 3

Warto wiedzieć! Możesz jeździć i za darmo, ale…

4 Czy wiesz, że seniorzy mogą jeździć Komunikacją Miejską za 1,80
zł? Tyle kosztuje bilet ulgowy. A jeśli
masz 70+ to jeździsz zupełnie za
darmo! Warto jednak pamiętać, że
należy mieć przy sobie dokument
potwierdzający zniżkę.
Jak informuje Komunikacja Miejska
w Płocku od 1 listopada br. do każdego biletu ulgowego należy mieć
dokument potwierdzający zniżkę,
który należy okazać przy kontroli i
to bez względu na to, czy jest to bilet
jednorazowy papierowy czy elektroniczny.
To rozwiązanie pozwoliło na jedno.
Nie trzeba - tak jak dotychczas co
roku - odwiedzać Biura Obsługi
Klienta Komunikacji Miejskiej Płock,
aby przypisać zniżkę do swojej
Karty Komunikacji Miejskiej.
Kto może korzystać z darmowych
przejazdów poza 70-latkami? To
m.in. osoby niewidome lub niedowidzące wraz z opiekunem, czy też
przewodnikiem towarzyszącym im
w pojeździe, kombatanci i osoby represjonowane, weterani i weterani
poszkodowani.

Jak zadbać o dobrą kondycję będąc seniorem? O tym mówi Małgorzata Marcinkowska, kierownik
Centralnego Ośrodka Rehabilitacji
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płocku, specjalista rehabilitacji ruchowej.

W

starszym wieku najczęściej dochodzi do ograniczeń ruchomości w obrębie obręczy barkowej i klatki
piersiowej. – Tu pomocna jest poranna gimnastyka. Otwieramy okno,
nabieramy mocno powietrza (wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy ustami), dodajemy do tego
ruch ramion. Ramiona bokiem w
górę, rozciągamy boki klatki piersiowej. Ramiona przodem w górę i rozciągamy tył klatki piersiowej. Do tego
dołączamy ćwiczenie unoszenia rąk
do tyłu i rozciągamy przód klatki
piersiowej. I to jest poranne abc. Najpierw dotleniamy organizm i mózg,
aby wejść w dobrą funkcjonalność w
ciągu dnia – radzi Małgorzata Marcinkowska.
W ciągu dnia ważne jest zapewnienie jak największej ilości ruchu.
Jak podpowiada nasz ekspert najzdrowszym ruchem są spacery,

szczególnie z kijkami. Ważna jest
dbałość o koordynację ruchową. –
Łączymy ruch ręki z ruchem nogi.
Robimy odwiedzenia na zasadzie
ręka w bok – przeciwne kolano do
góry. To już koordynacja ruchowa, bo
musimy zgrać ruch w czasie, w przestrzeni, połączyć kombinacje ruchów.
Kolejne proste ćwiczenie, polega na
tym, że podnosimy lewe kolano do
góry i łączymy prawy łokieć z lewym
kolanem. Mamy piękne ćwiczenie na

codzienna gimnastyka
poranna, to jeden z
podstawowych
elementów
pozwalających
utrzymać dobrą
kondycję fizyczną
koordynację, równowagę i poprawę
oddechu – podpowiada Małgorzata
Marcinkowska.
W starszym wieku wiele osób boryka się z problemem utraty równowagi. Tu pomocne jest codzienne
„przyklejanie się” do ściany płaszczyzną czołową i utrzymywanie tej
pozycji przez chwilę. Regularne ćwiczenia pozwolą powoli eliminować

braki równowagi. Można dołączyć
ćwiczenia na poduszce sensorycznej
lub piłce gimnastycznej. Ale najprostszym ćwiczeniem na równowagę jest
stanie na jednej nodze. Jeżeli bez problemu, z zamkniętymi oczami uda się
stać 10 sekund jest nieźle. – W dbaniu o naszą kondycję ważna jest systematyczność i zaplanowanie stałej
godziny ćwiczeń w ciągu dnia – mówi
Małgorzata Marcinkowska. I dodaje,
że dzięki systematyczności każde kolejne wyzwanie jest łatwiejsze. 3

część można zamienić sokami bez
cukru). Doskonałe są sałatki, surówki,
te bez dodatku ciężkich majonezowych, śmietanowych sosów. – Stosujemy jogurty lub oliwę z oliwek.
Jak najczęściej należy spożywać
produkty pełnoziarniste zawierające
dużo błonnika, który działa w jelitach
jak miotełka wymiatająca zalegające
produkty. Produkty mleczne będące
dobrym źródłem wapnia. Szczególnie
polecane są jogurty, kefiry. Wszystkie
gatunki mięsa chudego: kurczak i indyk bez skóry gotowany na parze.
Także wołowina, cielęcina.
Ważna jest codzienna suplementacja witaminą D3. A jeśli przyjdzie
ochota na odrobinę szaleństwa? –
Wybieramy domowe, niesłodzone

ciasto drożdżowe, albo pyszne pączki
pieczone na parze, czy pasek gorzkiej
czekolady – radzi Zyta Banaszczak.
Dobre odżywianie to uważne czytanie etykiet na produktach. Te, w których jest długa lista składników „E” i
bardzo dużo cukru - omijamy. 3

ABC odżywiania
Dietetyk radzi

O najważniejszych zaleceniach żywieniowych mówi Zyta Banaszczak,
dietetyk w Szpitalu Miejskim świętej Trójcy w Płocku.

Osoby uprawnione do 50% ulgi przy
przejazdach autobusami komunikacyjnymi w Płocku to emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na
których otrzymują oni dodatki rodzinne, korzystający ze świadczeń
emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku, a ponadto
osoby niepełnosprawne, posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierające zasiłek
stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku. 3

P

odstawą zdrowej diety są odpowiednio zbilansowane posiłki. – Spożywane często, czyli
5 – 6 dziennie, co 2 -3 godziny. Bardzo
ważne jest, aby zawierały produkty
ze wszystkich grup: warzyw, ryb,
mięs, nabiału. Trzeba pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu.
Tu najlepiej sięgać po wodę niegazowaną np. z dodatkiem mięty, cytryny
– mówi Zyta Banaszczak.
W diecie muszą być owoce i warzywa (powinny stanowić połowę
dziennej porcji zjadanych posiłków,
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Podróże te duże i te małe, to
specjalność wyjątkowych pasjonatów podróżowania, czyli seniorów
ze Stowarzyszenia Aktywny Senior.
Wykorzystują każdą chwilę, aby się
relaksować, zwiedzać. Tak też było
podczas jesiennych – wrześniowych
dni. Dosłownie wstrzelili się w
piękne, słoneczne dni, by przeżyć
legendarną, dwudniową podróż do
Krakowa, Wieliczki i Tyńca.

B

yło intensywnie, ale na bogato.
Bo w takim rejonie okazji i
możliwości poznawania, oglądania miejsc przesiąkniętych historią
było wiele. O tym wszystkim: co ,
gdzie, kiedy dlaczego mówili doświadczeni przewodnicy.
Po spotkaniu z Olą, przewodniczką
seniorów po Krakowie, przemierzając
Bulwary Wiślane, najpierw nasi podróżnicy udali się do miejsca symbo-

Wawel to takie miejsce,
które raz w życiu
obowiązkowo trzeba
zobaczyć. Siedziba
polskich władców, ich
nekropolia i miejsce,
gdzie kształtowała się
historia Polski
licznego i charakterystycznego dla
Krakowa, bo pod pomnik Smoka Wawelskiego, by tam usłyszeć legendę o
jego obecności w Krakowie i zobaczyć
wydobywający się z jego paszczy
ogień. Od smoka już tylko kilka chwil
dzieliło ich od Wawelu, na który
szybko się przemieścili.
Wawel to miejsce, które raz w
życiu obowiązkowo trzeba zobaczyć. Była siedziba polskich władców, ich nekropolia i miejsce, gdzie
kształtowała się historia Polski stała
się dla seniorów okazją do zdobycia
wiedzy o polskich dziejach, o tym

T U Ry S T y K A

Wędrowanie żaden problem!
Kraków? Wieliczka? Tyniec?

ważnym ośrodku władzy świeckiej
i kościelnej. Oprócz Zamku Królewskiego zobaczyli także Katedrę na
Wawelu. – W jej podziemiach stanęliśmy przy Grobach królów, książąt
oraz bohaterów narodowych naszego kraju i pary prezydenckiej,
która zginęła w katastrofie smoleńskiej. W tej pięknej barokowej budowli podczas najważniejszych uroczystości kościelnych i narodowych
rozbrzmiewa również słynny
Dzwon Zygmunta, którego serca
każdy miał możliwość dotknięcia –
dzieli się opowieściami z krakowskich wędrówek jedna z seniorek.
Po Wawelu przyszedł czas na
dłuższy spacer ul. Floriańską, podczas
którego uczestnicy wycieczki mieli
możliwość stanąć pod słynnym
oknem papieskim. Tym, z którego kolejni papieże, począwszy od św. Jana
Pawła II, podczas swoich pielgrzymek
do Polski, zawsze pozdrawiali wiernych. A następnie przemierzając ul.
Grodzką dotarli na Rynek Główny,
gdzie mogli podziwiać słynne Sukiennice, Kościół Mariacki ze słynnym
ołtarzem Wita Stwosza, pomnik
Adama Mickiewicza, zwany „Adasiem”, by w chwili wolnej, szukając
wytchnienia, napić się dobrej kawy,
w jednej z wielu kusząco zapraszających restauracji. – Po dość intensywnym popołudniu udaliśmy się do autokaru, by wyruszyć, tym razem w
krótką podróż do Wieliczki, miejsca
naszego odpoczynku, by następnego
dnia od rana rozpocząć znów intensywny dzień. Ponieważ mieszkaliśmy
w hotelu Górsko, to dzieliły nas za-

Hej, góry nasze góry…
Górski oddech seniorów z Aktywnego Seniora

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że piękne są polskie góry. A
te najpiękniejsze, najbardziej wyniosłe, monumentalne, wręcz zapierające dech w piersiach, to Tatry ze
swoim Giewontem. I takim widokiem seniorzy z AS’a mogli się rozkoszować każdego poranka podczas
jesiennej wyprawy.

N

a górski oddech seniorzy wyjeżdżają coraz chętniej. Bo to
właśnie tutaj przeżywają niezapomniane chwile, korzystając z różnego rodzaju atrakcji i aktywności. Podczas kilkudniowego pobytu w górach
nikt nie mógł narzekać na nudę, bo czas
był szczelnie wypełniony różnego rodzaju aktywnościami.
Każdy dzień przynosił nowe doświadczenia. Począwszy od podziwiania zabytków architektury zakopiańskiej, najbardziej charakterystycznej dla
Podhala. Była zatem wizyta na Jaszczurówce, Olczy, Krzeptówkach z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Nie zabrakło wizyty na „zakopiańskich
powązkach”, czyli zabytkowym cmentarz na Brzyzku. Było zwiedzanie przylegającego do niego przepięknego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej. Po dawce duchowych
przeżyć był również czas na przyjemności, czyli spacer po Krupówkach, czy
wjazd kolejką na Gubałówkę, by móc
cieszyć oko przepiękną panoramą Tatr.
Czas spędzony w górach, to nie tylko
możliwość zwiedzania i podziwiania,
ale smakowania gór i wysiłku z nimi
związanego, a tym samym pokonywania samych siebie. – Jak zawsze nasi seniorzy chętnie tego typu wyzwania po-
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dejmują. Choć wspinaczka w wysokie
partie gór to dla naszych seniorów już
kwestia wspomnień, to nie lada wyzwaniem wymagającym również wiele
wysiłku, okazała się wyprawa nad Morskie Oko, która zajęła nam cały dzień, a
podczas której przeszliśmy ponad 20
km, pokonując liczne wzniesienia. O
trudzie dotarcia do celu szybko zapomnieliśmy, gdy naszym oczom ukazał się
przepiękny widok tego fragmentu Tatr,
który zapewne na licznych fotografiach
naszych seniorów został uwieczniony
– opowiada kierownik wycieczki
Krzysztof Dobucki.
Jeśli ktoś myśli, że po takiej wędrówce nasi seniorzy padli ze zmęczenia,
to nic bardziej mylnego. Kiedy wieczorem usłyszeli pierwsze dźwięki muzyki,
wielu z nich mówiło, że stała się ona
lekarstwem dla ich zbolałych nóg,

4 Kraków, Wieliczka, Tyniec, czyli dwa dni pełne wrażeń
ledwie dwie minuty od Kopalni Soli.
Od jej zwiedzania rozpoczęliśmy. Wrażenia były niesamowite, bo Kopalnia

Po wrażeniach, jakie
pozostawiła Wieliczka
seniorzy udali się
do Krakowskich
Łagiewnik. Zatrzymali
się oczywiście
w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.
Soli w Wieliczce to najstarsze na ziemiach polskich przedsiębiorstwo
solne, którego początki sięgają średszybko o trudzie dnia zapominali i
ochoczo pląsali w tańcu.
Ważnym elementem naszej górskiej
wyprawy stał się dzień, w którym odbył
się spływ przełomem Dunajca, w czasie
którego mogliśmy podziwiać nie tylko
piękno gór, ale słuchać opowieści flisaków, tak barwnych i rozbrajających nas
do łez, ze spokojnie można o nich powiedzieć, że stały się niezłą terapią,
podczas której każdy mógł odzyskać
pogodę ducha.
Nie zabrakło również smaczków
Podhala, czyli możliwości uczestniczenia w warsztatach wyrobu oscypków,
degustacji z nimi związanej i możliwości zrobienia zakupów tego, z czego górale słyną najbardziej.
Wyjazd nie należałby do udanych,
gdyby zabrakło zabawy przy dźwiękach kapeli góralskiej. Uciechy było tak
wiele, że czas na nią przeznaczony okazał się zbyt krótki. Ale na pewno zrodził
tęsknotę, by powracać do miejsc i czasu,
który tak wiele cudownych przeżyć pozostawił w pamięci. 3

niowiecza. Przez całe stulecia była
źródłem bogactwa kraju i materialnym fundamentem kultury – mówi
Krzysztof Dobucki, kierownik płocko
– mławskiej grupy.
Dzisiaj kopalnia soli w Wieliczce
jest najchętniej odwiedzanym polskim obiektem turystycznym. Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny układ
przestrzenny wyrobisk górniczych.
Skryte pod miastem, usytuowane na
dziewięciu poziomach, sięgają głębokości 327 m. Podziemna Wieliczka to
blisko 300 km chodników i ok. 3000
komór. Część udostępniona do zwie-

Poszukiwacze bursztynów
Tradycją są jesienne wyjazdy seniorów z Aktywnego Seniora do
nadmorskich rewirów. Najczęściej
to kierunek Krynica Morska i Niechorze. W każdym miejscu jest
okazja by złapać chwilę wytchnienia, naładować akumulatory i ciekawie spędzić czas.

C

4 Na góralskich szlakach każdy kilometr to okazja do podziwiaia
niezapomnianych widoków

dzania to 3,5 kilometrowy odcinek,
położony na głębokości od 64 metrów do 135 metrów.
Zwiedzając Wieliczkę podróżnicy
z AS-a nie mogli pominąć zabytków
budownictwa przemysłowego tak
charakterystycznego dla miast górniczych, jak nadszybia: Górsko (XVII w.),
Świętej Kingi (XIX w.), Daniłowicza
(XVII w.), Regis (najstarszy szyb z XIV
w.), czy też innych zabytków, takich
jak Kościół i klasztor oo. Franciszkanów (tzw. Reformatów), Kościół św.
Klemensa, Rynek z malowidłem 3D
„Świat solny”.
Po wrażeniach, jakie pozostawiła
Wieliczka seniorzy udali się do Krakowskich Łagiewnik. Zatrzymali się
oczywiście w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, powstałego na miejscu,
gdzie od lat za sprawą tej samej świętej, od której wszystko zaczęło się w
Płocku, Faustyny Kowalskiej, jest szerzony kult Miłosierdzia i św. Jana
Pawła II, który tak bardzo z tajemnicą
Miłosierdzia był związany. I za sprawą
którego zostało ustanowione święto
Miłosierdzia Bożego.
Rozpoczętą popołudniem ucztę duchową w Krakowskich Łagiewnikach
seniorzy zakończyli w godzinach wieczornych w Tyńcu, u ojców Benedyktynów, gdzie mieli okazję uczestniczyć
w śpiewanych przez mnichów po łacinie nieszporach.
I tym akcentem seniorzy zakończyli
niezwykle ciekawą wyprawę do Krakowa, Wieliczki i Tyńca. Jak mówili:
utrudzeni, ale szczęśliwi, po tak spędzonych dniach, w godzinach nocnych
wróciliśmy do naszych domów.3

i, którzy cenią ciszę, spokój,
niezależność i spędzanie czasu
tak jak lubią, odnajdują się w
klimatach Krynicy Morskiej i „Perkoza” – ośrodka wypoczynkowego,
usytuowanego zaledwie 100 m od
morza. W tym roku, przepiękna pogoda zachęcała wszystkich do długich nadmorskich spacerów. Także
do wygrzewania się w promieniach,
jesiennego słońca. A wieczorami do
spędzania czasu na wspólnym biesiadowaniu i tańcach w Sali Kominkowej naszego ośrodka, albo zabawy
przy ognisku, z pieczeniem kiełbasek
i muzyką na żywo. Tradycją już tego
wyjazdu stała się wycieczka, w powrotnej drodze do domu. Tym ra-

zem był to Frombork – miasto Mikołaja Kopernika.
Niechorze to już inna nadmorska
bajka, dla tych, którzy są w stanie znaleźć dwa tygodnie wolnego czasu i to
nie na błogie leniuchowanie, ale na
aktywne spędzanie tego czasu. „New
Corner”, od kilku lat zaprzyjaźniony
z AS-em, to pięknie położony ośrodek,
w samym sercu Niechorza.
Niechorze to nie tylko nadmorskie spacery. To właśnie tutaj nasi
seniorzy mają okazję, każdego dnia,
korzystać z różnego rodzaju zabiegów fizjoterapeutycznych, jadać
przepyszne, zdrowe i urozmaicone
posiłki, zwiedzać pobliskie miasta –
w tym roku Świnoujście i Międzyzdroje, a wieczorami, przy dźwiękach muzyki pląsać w tańcu.
Nieważne, gdzie wypoczywali nasi
seniorzy, ważne, że czynili to z AS-em,
a to zawsze wspaniali ludzie, cudowny klimat i chwile, które na długo
pozostają w pamięci. No i co tu dużo
gadać wszyscy czekamy na to, by je
jak najszybciej powtórzyć. 3
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Pełnia życia bez bólu i strachu
kryje się w… oddechu!
Nasze AS-y wybrały się w duchową wędrówkę w nieznane i fascynujące rewiry

Czy jesteście w życiu szczęśliwi i spełnieni?
Czy macie ten komfort żyć w harmonii ze sobą?
Jesteście pogodzeni ze swoim dzieciństwem i
życiowymi wyborami? śpicie dobrze w nocy?

Kiedy liczy
się każda
sekunda...

Jeśli ktoś zasłabnie na ulicy, MUSIMy udzielić mu pomocy. I nie
chodzi tylko o wezwanie karetki.
Bo jeśli mamy do czynienia z
utratą przytomności u człowieka
to potrzebne jest przeprowadzenie resuscytacji. Warto też wykorzystać dostępne w okolicy defibrylatory AeG. Takie urządzenie
jest też dostępne w naszej siedzibie w Centrum Aktywnego Seniora
w Płocku. Przypominamy, że znajdziecie je w głównym korytarzu.

D

o tego, by udzielić komuś pomocy potrzebna jest jednak fachowa wiedza. Dlatego ćwiczeń nigdy dość. I nasi seniorzy
przeszli je rewelacyjnie, podczas spotkania z ratownikiem medycznym Dawidem Pilewskim.
Okazją ku temu było spotkanie pt.
„Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i
zawodowa osób niepełnoprawnych
zorganizowane w Centrum Aktywności Seniora. Gościem spotkania była
również Wiesława Rybicka-Bogusz z
Akademickiego Stowarzyszenia Aktywni w Działaniu. Sporo opowiadała
o pracy ratowników medycznych,
zwłaszcza w dzisiejszych trudnych
pandemicznych czasach. Nie jest łatwo
pracować w kombinezonach i maskach oraz w ciągłej obawie przed zarażeniem. Skoro wszędzie wskazana

Warto też mieć w
domu tzw. Kopertę
życia i trzymać ją
w… lodówce.
jest taka ostrożność, jak my mamy pomagać bezpiecznie osobom, które zasłabły np. na ulicy. To co warto zapamiętać - w razie, gdy ktoś traci
przytomność wystarczą uciski klatki
piersiowej. Nie ma potrzeby akcji ustausta. Ważne jest też wezwać karetkę i
do momentu przyjazdu ratowników
nie przerywać akcji ratowniczej.
A co jeśli, źle się poczujemy, będąc
sami w domu? Jeśli jest to możliwe
również dzwońmy pod 112. Warto też
mieć w domu tzw. Kopertę życia i trzymać ją w… lodówce. To inicjatywa ratowników i wiedzą, gdzie ich szukać i
dzięki temu znaleźć w nich takie informacje jak np. grupa krwi, pesel,
kontakt do najbliższego członka rodziny, czy u kogo zostawić zwierzaka..
Niestety, Koperty Życia dostać można
je tylko podczas takich spotkań, jak
mieliśmy w CAS-ie.

4 Na zdjęciu: Nasi seniorzy z zapałem
trenowali udzielanie pierwszej pomocy
na fantomach 3

J

eśli człowiek o tym wszystkim głębiej pomyśli,
to okaże się, że mniejsze lub większe duchowe
mole podgryzają każdego. Że trudno pogodzić
się z sytuacjami w życiu, które potoczyły się tak, a
nie inaczej. Borykając się z wieloma przeciwnościami losu, których każdy z nas doświadcza, nie
jest łatwo utrzymać równowagę w życiu, spokój i
spełnienie. Zawsze czegoś nam brakuje. Są sytuacje, do których wracając myślami, czujemy niepokój lub wręcz ból. Na szczęście, są na to sposoby,
by iść dalej, by pogodzić się z przeszłością, która
czasami nie daje w nocy spać.
O tym dowiedzieli się i przekonali na własnej skórze uczestnicy warsztatów świadomego wspierania
rozwoju własnej energii życiowej pt. „Pełnia życia”.
Poprowadziła je dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel. Spotkania odbyły się dwukrotnie w naszym
Centrum Aktywności Seniora w Płocku.
Wyposażeni w poduszki i karimaty, ubrani w
wygodne ubrania seniorzy ruszyli w podróż w nieznane. I to dosłownie. Prowadząca zaproponowała

Borykając się z przeciwnościami
losu, których każdy doświadcza,
nie jest łatwo utrzymać spokój,
równowagę i spełnienie.
szereg ćwiczeń, dzięki którym każdy nauczył się
panować nad swoim oddechem i sprawiać, że za
każdym wdechem i wydechem ciało i umysł łączyły się w jednym relaksie.
Wyobrażając sobie brzeg morza, czy spotkanie
na łące pod lasem przy ognisku można było poczuć
wyciszenie, jak również sprawić, że codzienne lęki
przestawały sterować życiem. Zajęcia pomagały
poznać lepiej swoje emocje i zapanować nad sobą.
I przy chęci działania nie było to trudne zadanie.
Na koniec wysnuliśmy jeden wniosek, że medytacja każdemu jest potrzebna, nie jest wcale
trudna, no i potrafi sprawić, że zupełnie inaczej
ustawiamy się do życiowych wyzwań. Ćwiczenia
pomagały nie tylko zrozumieć siebie, ale też radzić
sobie z dolegliwościami tj. ból głowy czy uporczywe nerwobóle niewiadomego pochodzenia.
Czasami właśnie w ten sposób nasze niepokoje
dają o sobie znać. Żeby się ich pozbyć wystarczą
odpowiednie ćwiczenia i dostrojenie ducha z ciałem przez głęboki odprężający oddech i medytację.
Na pewno dla uczestników było to nowe doświadczenie. Poznali sposób na wsłuchanie się w
potrzeby własnego serca, umysłu i podświadomości. Tak często są one zagłuszane. Nagle stresy i

4 Marzena Blachowska-Szmigiel z uczestniczkami warsztatów „Pełnia życia”

lęki odpłynęły. Coś jednak dotarło i to coś bardzo
istotnego. Zachowanie spokoju i dystansu w życiu
jest bardzo ważne dla naszego funkcjonowania.
Harmonia jest niezbędna, jak i słuchanie naszych
potrzeb i siebie samych. To żaden egoizm. W końcu
to my przeżywamy nasze życie i mamy prawo żyć,
jak chcemy i przede wszystkim w zgodzie ze sobą.
Marzena Blachowska-Szmigiel przekonuje, że
myśli, emocje i odczucia są z nami od momentu
poczęcia. Potem towarzyszą nam w całej naszej
ziemskiej podróży. Mówimy „jestem głupia” zamiast „zrobiłam coś głupiego”, a kiedy boli nas
głowa stwierdzamy, że najlepiej wziąć tabletkę. W
rezultacie temu co myślimy, czujemy i odczuwamy
oddajemy całkowitą władzę nad naszym dobrostanem. Dobrze, jeśli myśli, emocje i odczucia sprawiają, że tryskamy energią. Ale są przecież i takie,
które nas zamykają i blokują.

Ćwiczenia pomagały nie tylko
zrozumieć siebie, ale też radzić
sobie z dolegliwościami tj. ból
głowy czy uporczywe nerwobóle.
A wystarczy zamknąć oczy i wyobrazić sobie,
że jesteśmy autorami swojego dobrego samopoczucia. Ta umiejętność była rozwijana podczas
spotkania. Uczestnicy poznali ćwiczenia, które pomagają w sposób świadomy zadbać o swoją energię życiową, by odczuwać pełnię życia.
Dodajmy, że Marzena Blachowska-Szmigiel jest
dr hab. nauk humanistycznych. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
gdzie wspiera rozwój kreatywności i empowermentu przyszłych nauczycieli jęków obcych. Speł-

nia się również jako nauczycielka rozwijania świadomości przez ciało. Ukończyła instytutu MA-URI
Healing Arts w Nowej Zelandii (specjalności: MAURI Bodywork, as Self-Healing i Ma -URI Healing
ARTS), Recall Healing/Totalna Biologia Poziom IIII w Instytucie Wiedzy Waleologicznej w Poznaniu
oraz Trening uważności według Marka Williamsa
i Danny’ego Penmana. Obecnie kończy Szkołę Doradztwa w rozwoju osobistym Arvick Baghramian.
W Płocku na pewno będziecie spotykać ją
częściej. Są pomysły, by w Centrum Aktywności
Seniora w 2022 roku powstała Akademia Ducha, gdzie seniorzy będą mogli zgłębiać tajniki
tego rodzaju duchowości i pracować nad tym,
by w ich życiu panowała dobra harmonia. Zajęcia będą prowadzone przez cały rok. Warto śledzić naszą stronę facebookową gdzie podawać
będziemy informacje na ten temat. Dowiecie
się również o terminach naborów. Warto być
czujnym. Ilość miejsc jest ograniczona, a udział
w zajęciach jest bezpłatny. To propozycja nie
tylko dla członków stowarzyszenia ale dla
wszystkich płocczan. Oczywiście jednak nasi
seniorzy mają pierwszeństwo w naborze. 3

Czy wiesz, że…

4 W naszym stowarzyszeniu znajdziesz wiele
ciekawych warsztatów, jak również zajęć rozwijających pasje. Są one w pełni bezpłatne i cykliczne. Największym zainteresowaniem cieszą
się zajęcia komputerowe, gimnastyka oraz nauka
języka angielskiego. Swoją wierną rzeszę fanów
mają również zajęcia twórcze z rękodzieła. Seniorzy doceniają także spotkania ze specjalistami tj. psycholog, czy prawnik. 3

W imię tradycji obrali 5 kg jabłek!
Zgrana ekipa gotowa do działania i do zabawy

Jeśli jest okazja to zawsze
dobrze się bawią, bo potrafią żyć
pełnią życia i czerpać z niego to co
najlepsze. Tacy są właśnie członkowie naszego stowarzyszenia. A
my dokładamy wszelkich starań,
by tych okazji do integracji oraz
wyjścia z domu było jak najwięcej.

S

potkanie andrzejkowe zorganizowane w Centrum Aktywności Seniora w Płocku przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Na hasło, że obchodzimy Andrzejki
w tradycyjny, polski sposób odzew
był natychmiastowy. 30 listopada w
CAS-ie stawiła się zgrana ekipa, gotowa do działania.
Przypomnieliśmy sobie chyba
wszystkie wróżby z czasów dzie-

ciństwa. Nie mogło zabraknąć
oczywiście lania wosku przez
dziurkę od klucza do wielkiej kadzi
wypełnionej wodą. Śmiechu było
co niemiara przy interpretacji woskowych kształtów. Niektórym wyszły podróże, innym powiększenie
rodziny, a nawet… satysfakcjonujące uciechy życiowe. Obraliśmy z
5 kg jabłek, a z rzucanych obierek
wróżyliśmy kandydatów na męża.
Jak na Andrzejki przystało, były
też i tańce i poczęstunek. A dziś
pozostała chęć do dalszej zabawy,
bo czas tak szybko minął.
Tak wesoło spędzamy w CAS-ie
czas. Nie tylko ćwiczymy, uczymy
się obsługi komputera, czy języków obcych, ale też bawimy się, bo
w tej kwestii nie ma granicy wieku.
I każdy to powie, że warto do nas
dołączyć. 3
4 Na zdjęciu: Andrzejkowe harce
AS-ów w CAS-ie3

